
 

 

 

Lieve Hulpsint, 

Dank je wel voor je aanmelding als hulpsint, je mag nu eindelijk aan de slag om voor het aan jou 

gekoppelde gezin (of gezinnen) een pakket te maken. 

We geven je graag nog even het volgende mee. 

•Het pakket dient voor minimaal €7,50 per kind aan nieuwe speelgoed en strooigoed te bevatten, bij 

de interesses van de kinderen staat wat ze leuk vinden.  

•Al het speelgoed dien je in te pakken met cadeaupapier dus ook tweehandsspeelgoed. 

•Tweedehandsspeelgoed dient compleet, schoon en geschikt voor de leeftijd van de kinderen te zijn. 

• Vergeet niet de namen van de kinderen op het cadeautje te schrijven! Dit is ontzettend belangrijk 

voor kinderen. Het cadeautje is tenslotte speciaal voor hun. 

•Educatief speelgoed is altijd een goed idee! 

•Cadeautjes voor alle kinderen van een gezin is ook altijd goed, denk aan knutselspullen, 

tekenspullen, gezamenlijke spellen. 

•De gezinnen mochten ook oudere broers/zussen aanmelden. Cadeau ideeën: boek/magazine, 

douchegel of  bijvoorbeeld een bioscoopbon. Wat lekkers is natuurlijk ook heel welkom. 

•Het moet absoluut niet, maar een kleinigheidje voor de ouder(s) mag ook in het pakket. 

•Alle cadeautjes mogen in 1 pakket, vul de track&trace per kind in. Alleen wanneer je meerdere 

pakketten verstuurt vul je verschillende codes in. 

•Bij Postnl betaal je voor verzending van een pakket €6,50 incl. Track&trace. Het pakket mag een 

afmeting hebben van 100 x 50 x 50 cm en maximaal 10 kilo te wegen. Is het groter of zwaarder dan 

komen er kosten bij. 

•Verstuur je een pakket binnen België dan kun je het beste via Bpost online een etiket kopen vanaf 

€5,70. Deze plak je op het pakket die je vervolgens bij het postkantoor afgeeft. 

•Je mag op de brief die je bij het pakket kunt stoppen je naam schrijven en als je wil je e-mailadres. 

Dit is uiteraard niet verplicht! Stop a.u.b. wel de brief bij het pakket! 

•Je mag foto’s delen in onze facebook groep of op onze pagina. Let op dat hier geen gegevens van 

het gezin staan, geen achternamen, adresgegevens. Een voornaam mag wel. 

•Wil je het pakket anoniem versturen, vul dan onze gegevens in als verzender: Stichting de Lieve Sint, 

Stationsstraat 39, 6221 BN te Maastricht. 

Bewaar de Track&trace code(s) goed! Je dient deze in te geven op je persoonlijke pagina van 

Stichting de Lieve Sint. Wij kunnen op deze manier controleren dat het pakket verzonden is en 

wanneer er problemen zouden ontstaan het pakket volgen.  

We hopen dat je veel plezier beleeft aan het maken van je pakket(ten)!! We zijn ook reuze benieuwd 

naar je ervaring. Deze mag je altijd sturen naar info@delievesint.nl. 

 

 


