Ik kom in actie
voor Onky Donky!
Beste ouders/verzorgers, familie, vrienden en kennissen,
Ik kom in actie voor Stichting Onky Donky.
Bij Onky Donky begint alles bij het kind! Onky Donky zet zich in voor kinderen, van 3 t/m 12
jaar, die beperkt worden in het kind zijn. Denk hierbij aan kinderen met een problematische
gezinssituatie, kinderen die langdurig ziek zijn, een lichamelijke of verstandelijke beperking
hebben, maar bijvoorbeeld ook kinderen die speciaal onderwijs volgen of onder de
armoedegrens leven. En dat is uniek. Stichting Onky Donky richt zich niet op één beperking of
ziekte. Bij ons is elk kind dat beperkt wordt in het kind zijn, om welke reden dan ook, welkom!
Dankzij donaties kunnen zij deze kinderen een onvergetelijke
Onky Donky Dag bezorgen waarbij alles om hen draait en zij kind mógen en kúnnen zijn in het
Onky Donky Huis in Ouwehands Dierenpark. Een dag lang kunnen ze fonkelen, samen met de
anderen kinderen en te midden van dieren!
Waarom is deze actie nodig?
Stichting Onky Donky is volledig afhankelijk van donaties, fondsen en sponsoring. Het Onky Donky
huis is het eerste en enige huis wat verzorgde dierentuin dagjes uit, mogelijk maakt voor kinderen
met een beperking. Jaarlijks beleven 2.000 gasten een onvergetelijke dag. De stichting wil graag
groeien naar 3.000 gasten per jaar. Om deze groei te kunnen maken, hebben zij meer financiële
middelen nodig. Vandaar deze actie!
Doe jij mee?
Met het doen van een donatie aan deze actie maak je de Onky Donky dagen mede mogelijk!
Daarnaast maakt de school/klas of vereniging die het meest ophaalt kans op een VIP dag in
Ouwehands Dierenpark.
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www.onkydonky.nl/scholenactie

In actie voor Onky Donky!
Wat ga ik doen om geld op te halen
Koekjes bakken, knutselwerkjes maken en verkopen, de 4-daagse wandelen, auto’s
wassen of loop een rondje om je school en vraag een donatie per rondje. Je kunt
je op verschillende manieren inzetten voor Onky Donky. Je zamelt geld in voor het
goede doel. Dat wil zeggen dat je iets gaat doen of gaat organiseren om geld op te
halen voor Onky Donky. Je kan ook zonder iets te doen donaties vragen binnen je
vrienden, familie en kennissen maar het werkt vaak beter om een actie te bedenken.

Mijn naam is:
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Totaal:
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Betaalmogelijkheden

Via Tikkie:

Via de website:
www.onkydonky.nl/doneren

Scan met telefoon (QR-scanner
of camera) deze QR-code

of scan de code naar de website

Contant!

Scan met telefoon (QR-scanner
of camera) deze QR-code

