
  Poets je elke ochtend wel je tanden? 

Onlangs zocht Christa van der Graaf contact met voorzitter Syta Plantinga met leuk nieuws! Christa 
heeft Stichting Kolewa aangemeld als goeddoel bij TERRACYCLE, een prachtig en milieubewust 
initiatief en heel geschikt om alle kinderen in Nederland erbij te betrekken. 

Hoewel we nog aan het na-zomeren zijn moest Syta denken aan een oud Sinterklaasliedje uit haar 
jeugd: 

Poets je elke ochtend wel je tanden? 
Was je wel je nekkie? 
Draag je geen vieze nagels aan je handen? 
Mors je nooit een vlekkie? 
Sinterklaasje let op al dingen 
Sint en zijn vriendje Piet 
Ik zou maar gauw een liedje voor ze zingen 
Nee, dan vergeet hij je niet! 

Terug naar de aktie, het werkt als volgt: 
Verzamel samen met je vriendjes/vriendinnetjes en klasgenootjes zoveel mogelijk gebruikte 
tandenborstels en plastic opzetstukken van elektrische borstels. Ook de plastic flosdraad-houders 
en plastic tandenragers en floscontainers mogen erbij. Doe zoveel mogelijk in een doos, minimaal 1 
kilo, maar liever véél meer natuurlijk… Meer informatie nodig? 

Neem dan contact op met Christa via de mail: cristavandegraaf@gmail.com  
Zij licht de inzamelingsactie toe en stuurt je een verzendlabel voor op de doos. Het pakket wordt 
gratis verzonden en de beloning gaat geheel naar Stichting Kolewa. De aktie wordt gesteund door 
Philips. 
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Het is verstandig en hygiënisch om regelmatig een schone tandenborstel te gebruiken en vanaf nu 
weet je dus dat die oude borstel niet in de prullenbak moet worden, maar in de recycle-doos mag! 

Vele kleintjes maken één grote, doe mee met je klas, je club of je buurt en maak kinderen geboren 
met schisis in Indonesië blij, geef ze een toekomst met een glimlach!

Inzenden voor recycling om reward-punten 
te verdienen. Per kilo verdien je met jouw 

verzendingen 100 punten. Om punten voor 
je rewards te verdienen.

Je kunt TerraCycle-punten inwisselen voor een 
donatie van € 0,01 per punt, meer kilo’s = 
meer punten = meer geld voor het goede 
doel: stichting Kolewa www.kolewa.com

http://www.kolewa.com

