
Hier wil je toch bij
zijn!?

Speciaal voor dit evenement komen Llewellyn, Lizé,

Leonor en Stephen uit Mozambique naar Nederland!

21  MEI 2020 •  13:00 (DO) -  9:00(VR)

•  WEELSEDIJK 63,  STRIJEN

N O G  V R A G E N ?  C O N T A C T @ M O Z K I D S . N L

A C T I V I T E I T E N  V O O R

J O N G  E N  O U D !

Huifkarsafari met Nederlandse ranger

Barbecue

Voetbal

Pannenkoeken

Schatzoeken

Springkussen

Volleybal

Foto-fiets-tocht



Foto-fiets-tocht
De fiets-foto-tocht start vanuit 's-Gravendeel en bij genoeg animo ook uit Strijen en

Oud-Beijerland. Hierbij fiets je door middel van foto's een route naar de locatie. Dit is

geschikt voor jong en oud die van fietsen houdt.

 
Wie: Iedereen die kan fietsen

Waar: 's-Gravendeel, Strijen en evt Oud-Beijerland

Hoe laat: 11:30, na kerktijd.

Kosten: Gratis

 
Om mee te doen betaal je niks. Wel vragen we je aan te melden via:

contact@mozkids.nl of scan de QR-code

Hierbij vermelden: met hoeveel mensen je fietst en welke startlocatie de voorkeur

heeft!

Barbecue (vanaf 17:00)
Aan het eind van de dag ben je welkom om te blijven eten! En wel een barbecue! De

opbrengsten van de dag en barbecue gaan naar de weeshuizen in Mozambique.

 
Volwassenbord: € 20,-

Jeugdbord (tot 12 jaar): € 12,50

Kinderbord (tot 8 jaar) : € 5,-

Kinderen tot 4 jaar zijn gratis!

 
Meld je aan via: contact@mozkids.nl en betaal via de website:

www.mozkids.nl/product/barbecue-moz-kids-event/

Contant betalen kan ook op de dag zelf! Vermeld dit dan bij je aanmelding.

 

Allergieën?
mail ons!

Hierbij gaan we met zijn allen in de open lucht slapen. Overdag is er de

mogelijkheid om je slaapplek al in elkaar te timmeren/knutselen!

De nacht zonder dak is onder andere ook een bewustwording van waar  de

kinderen in Mozambique, maar ook kinderen in Nederland soms, opgegroeid zijn!

(mocht het slecht weer zijn, is er een slecht-weer-plan + er zijn volwassenen aanwezig)

Wie: Iedereen vanaf 12 jaar

Waar: Weelsedijk 63, in Strijen

Hoe laat: Na de barbecue tot 9:00 vrijdagochtend

Kosten: € 5 ,- entree

Hoe: Meld je aan via contact@mozkids.nl

Betalen: Contant op de dag zelf of via mozkids.nl/product/nacht-zonder-dak/

Laat je sponsoren! Haal je € 100,- of meer sponsorgeld op? Dan mag je daarvoor gratis

komen barbecueën!

Nacht zonder dak


