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Dit heb je nodig:

Als je huisje helemaal mooi is, ga dan langs bij mensen
die je kent en vraag of ze iets over hebben voor kinderen
op de Filipijnen. Dat geld kunnen ze in jouw spaarhuisje
doen.
Als je nog tijd over hebt,
versier het huisje met iets
uit de Filipijnen, de vlag
bijvoorbeeld.

6

Smeer de plakranden goed
in en plak het huisje in elkaar

5

Vouw alle stippellijnen

4

Prik de geldgleuf uit

3

Knip of prik uit langs de
buitenste lijnen

2

Kleur of verf het huisje

Grace uit de Filipijnen is blij. Ze mag naar school! Hier krijgt
ze Bijbelles, leert ze lezen en schrijven en krijgt ze een
goede maaltijd. Spaar jij mee zodat meer kinderen op de
Filipijnen naar een goede, christelijke school kunnen?
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