Ik kom in actie voor
Stichting Onky Donky!
Beste ouders/verzorgers, familie, vrienden en kennissen,
Ik kom met mijn school/klas in actie voor kinderen/gezinnen uit Oekraïne zodat zij een volledig verzorgde dag uit
beleven!
De eerste dagen voor gezinnen uit Oekraïne staan gepland en we verwachten dat er dit jaar nog veel meer bij komen.
Stichting Onky Donky wil dit jaar ruim 3.000 gasten (kinderen/gezinnen) die het hard nodig hebben een onvergetelijke
dag uit in het Onky Donky huis en Ouwehands Dierenpark bezorgen. Een dag waar ze even hun gedachten kunnen
verzetten, helemaal kind kunnen en mogen zijn en genieten met het gezin. Ze ontmoeten ook andere gezinnen die in
dezelfde situatie verkeren, dit geeft steun. Om dit te kunnen doen heeft Onky Donky meer financiële middelen nodig!
Helpen jullie mee aan dit mooie doel?
Ieder kind moet kind kunnen zijn! Onky Donky organiseert voor kinderen van 3 t/m 12 jaar die beperkt worden in
het kind zijn, een onvergetelijke dag in het Onky Donky huis gevestigd in Ouwehands Dierenpark. Denk hierbij aan
kinderen die langdurig ziek zijn, een beperking hebben, maar ook kinderen die onder de armoede grens leven, uit een
probleemsituatie komen of speciaal onderwijs volgen. Vanuit het Onky Donky huis beleven zij een volledig verzorgde
dag uit met alles erop en eraan. Ontvangst door mascotte, koekjes bakken in het huis, dierentuin bezoek, uitgebreide
lunch en een goodiebag vol met cadeautjes mee naar huis. De gehele dag is het Onky Donky huis hun vaste honk, en
worden ze in de watten gelegd door de vrijwilligers. Hoe mooi is het als ze dit jaar zoveel mogelijk Oekraïense gezinnen
ook zo’n fijne dag kunnen geven!
Waarom is deze actie nodig?
Vele belangrijk acties en events konden afgelopen jaren niet doorgaan vanwege Corona. Hierdoor heeft Onky Donky
weinig tot geen inkomsten gehad. Daarin tegen stromen de aanvragen voor een zorgeloos dagje uit binnen. Onky
Donky wil naast de reguliere geplande dagen nu ook zoveel mogelijk gezinnen uit Oekraïne een volledig verzorgde dag
uit geven want zij hebben dit hard nodig. Hoe meer steun, hoe meer dagen ze kunnen organiseren. Vandaar deze actie!
Stichting Onky Donky is volledig afhankelijk van donaties, fondsen en sponsoring en heeft een ANBI status.
Doe een donatie!
Met het doen van een donatie aan deze actie maak je de Onky Donky dagen mede mogelijk en zorg jij er voor dat
zoveel mogelijk gezinnen uit Oekraïne een volledig verzorgde dag uit beleven!
Daarnaast maakt de school die het meest ophaalt kans op een super gaaf prijzenpakket en de klas die het meest
ophaalt maakt kans op een VIP dag in Ouwehands Dierenpark met de gehele klas!
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In actie voor Stichting Onky Donky!
Wat ga ik doen om geld op te halen
Koekjes bakken, knutselwerkjes maken en verkopen, 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 vaak is een actie beter!
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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

Via IBAN:
IBAN: NL79 ABNA 04 76 21 34 60

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

