
 

  

 

 

 

Met de actie ‘Ieder kind een sint’ willen kwb en haar partners, 
ouders en kinderen overtuigen om speelgoed te schenken aan 
de sint: de sint die krijgt en herverdeelt… Het is eens iets 
anders!  

 
We zoeken degelijk en duurzaam speelgoed: speelgoed dat 
leerzaam is en uitnodigt tot actief spelen. Dus liefst geen 
batterij verslindend speelgoed of computerspelletjes e.d.  

 
De inzamelactie loopt van 25/10 t.e.m. 29/11. 
We hopen dan ook dat jullie massaal aan deze 
actie deelnemen, zodat we zoveel mogelijk 
kinderen een leuke Sint-tijd kunnen geven.  
Dank je wel voor je hulp! 
 

 
KIJK OP DE OMMEZIJDE VOOR ALLE 

PRAKTISCHE INFO IN JE BUURT! 
 

Het speelgoed wordt verdeeld onder 

diverse lokale Welzijnsschakels 

plaatselijke OCMW, CAW en 
verschillende armoedeorganisaties 

verspreid over heel  

West-Vlaanderen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat met je kind over armoede 
De actie gaat om speelgoed, maar ook om een gesprek 
voeren in je gezin: over arm of rijk zijn, veel of weinig 
hebben, kansen krijgen of niet. Zijn we in staat om met 
onze (klein)kinderen ook te praten over armoede?  

 

Inzamelmomenten: 

• Zaterdag 06/11 van 09 tot 12 uur in de Lindenstraat 17  
bij het Don Boscoplein te Torhout. Meer info bij Roney Debaillie  
050/21 45 74 , 0484/48 15 47 of mail naar: rdebaillie@gmail.com  

• Zaterdag 13/11 van 10 tot 16u in de Centrumzaal in de  
kerkstraat 17 te Hooglede. Meer info op de facebookpagina van kwb Hooglede 
of kwb.hooglede.gits@gmail.com  

• Zaterdag 13/11 tussen 9u en 12u bij Marcel Lecomte, steentje 25 8200 St-
Andries. Meer info: marcel.lecomte1@telenet.be  

• Zaterdag 27/11 tussen 9u en 12u bij Marcel Lecomte, steentje 25 8200 St-
Andries. Meer info: marcel.lecomte1@telenet.be 

• Zaterdag 20/11 van 13u30 tot 16u in Freinetschool De Bonte Specht, 
Honzebroekstraat 23 te Roeselare. Info bij hannes.delaere@kwb.be  

• Zaterdag 27/11 van 10u tot 12u in zaal Ter Duinen, Zwitserlandstraat 3 te 
Oostende. Meer info bij jozefphlypo962@gmail.com  of 0473/223952. 

• Zaterdag 27/11 van 14u tot 17u in Albertzaal, Koning Albertstraat 6 in Ardooie. 
Meer info bij kwbardooie@hotmail.be  
 

• Woensdagnamiddag 17 & 24/11 en Zaterdagvoormiddag 20 & 27/11 of na 
telefonische afspraak bij Roger Dhoore, Zwinstraat 14 Sijsele (050/35.61.87) en 
Guido Moens, Molenstraat 30 Sijsele (050/36.32.55) 

 
Inzamelpunten: 

• Bibliotheek Izegem: Grote Markt 20, 8870 Izegem, 051 30 18 68 

• Bibliotheek Staden: Ooststraat2, 8840 Staden, 051/70 82 24 

• Groot Varsenare: Van 20/10 tot 20/11 kan je terecht in de kerk van 

Varsenare, Snellegem, Stahille en Zerkegem en in basisschool ‘De 

Wassenaard’ en in de bibliotheek van Varsenare.  

Info bij Jef Vantorre; 0472/967 832 

 
 

Algemeen verantwoordelijke Hannes De Laere, 0494/206116, hannes.delaere@kwb.be 

Meer info en concrete gegevens vindt u op 
https://www.kwbeensgezind.be/sint_bak/  
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