
• Een afgewerkt tasje is 30 x 43 cm 
• Stofmaat32x97cm
• Koord bestaat 2 stukken van 85 cm

Vouw 1 cm stof naar de binnenkant aan de vier 
zijden en stik deze

Vouw de korte kanten 5 cm naar binnen. Stik dan 
een keer om deze inslag vast te zetten over het 
eerste zoompje heen. Stik daarna nog een keer 
door op 2 cm van de bovenrand. Zo ontstaat een 
tunneltje.

Vouw de stof dubbel met de goede kant naar 
buiten. Stik de zijkanten dicht tot aan het 
‘tunneltje’. Verstevig het stiksel van de zijnaad vlak 
bij het tunneltje door een klein stukje op en neer te 
stikken. Er blijft een 'splitje' over waardoor de 
tunnel makkelijk toegankelijk is voor de koorden. 
Rijg de twee koorden door de tunneltjes heen. 
Hierdoor kan het tasje (de 'kit') dichtgetrokken 
worden. 

Meer informatie: 

Marjan Huisman:marjangrooters@live.nl

Jeannette Stenvers  j.stenvers@ziggo.nl.


School-kits voor Syrische vluchtelingen  
Op dit ogenblik wordt door Doopsgezind 
Wereldwerk samen met het Mennonite 
Central Committee (MCC) hard gewerkt om 
hulpgoederen voor Syrische vluchtelingen 
in het Midden-Oosten te krijgen. Dit 
gebeurt in een amenwerkingsverband met 
Zwitserse, Franse en Duitse doops-gezinde 
zuster-organisaties. Inmiddels hebben vele 
gemeenten zich aangesloten bij deze actie, 
en worden er op veel plekken zogenaamde 
'School-kits' samengesteld.


Belangrijk 
Het lijkt een klein gebaar, een School-kit, in 
relatie tot de ontzettend moeilijke situaties 
in Syrië en Irak. De school-kits gaan naar 
de vluchtelingenkampen in Libanon en 
Jordanië. Juist wanneer je alles achter je 
hebt moeten laten wat tot dan toe 
vertrouwd was, helpt het als er weer iets 
vertrouwd en herkenbaar is, zoals het 
schoolgebeuren. Zelfs in provisorische 
onderkomens in de vluchtelingenkampen. 
De School-kits dragen hier aan bij.




MERK 
Nederlandse doopsgezinde gemeenten zijn 
uitgenodigd zo’n 2000 schooltasjes te 
maken. Omdat het praktischer en efficiënter 
is, worden de tasjes  tijdens de MERK 
(Mennonitische Europäische Regional 
Konferenz) gevuld met o.a. schoolspullen 
zoals schriften, potloden enne lineaal etc. De 
MERK is een inspirerende en feestelijke  
bijeenkomst voor doopsgezinden uit heel 
Europa en wordt van 10 – 13 mei 2018 
gehouden in Montbéliard (Frankrijk). De 
tasjes, en ook ‘comforters’ en sokken, die al 
van tevoren op al die verschillende plaatsen 
zijn gemaakt worden tijdens de MERK 
ingezameld en vervolgens gevuld en verpakt 
tijdens een aantal workshops. Tasjes die al 
van tevoren gemaakt zijn kunnen worden 
afgegeven bij een aantal verzamel-punten in 
het land, o.a. de doopsgezinde kerk in 
Groningen. Voor het vervoer naar Frankrijk 
wordt zorg gedragen.


Het zou fijn zijn als gemeenten in hun 
'steentje' aan deze actie bijdragen in de 
vorm van genaaide tassen (de schoolkits).  


Hoe en wat?  

Sokken

Voor het breien van sokken, in ieder geval 
breiers, breinaalden en wol in zwart, donker 
blauw of donker bruin. Gekleurde sokken in 
kindermaten.


Tasjes 

Soort stof: kies stevige stof. Gebruik geen 
stof die snel slijt, zoals bijv. dun, rekbaar of 
los geweven stoffen. Kleur en patroon: 
vrolijke heldere kleurcombinaties worden erg 
gewaardeerd door de ontvangers. Kies 
donkere effen stoffen en vrolijke patroontjes. 

Liever geen wit want dat wordt snel vuil, 
beperkte mate zwart, en geen patronen 
met twijfelachtige boodschappen, nationale 
vlaggen of camouflagepatronen.  Zie voor 
de juiste maten de achterkant van deze 
flyer. 


Comforters

Voor de comforters: afmeting: 150 x 200 cm. 

Vulling 1-2 cm dik. Stevige katoenen stoffen, 
geen zwart en wit. Goed verpakken in 
doorzichtige plasticzakken


 

NB. Voor de vulling van de tassen is per tas 
ongeveer € 5,00 nodig. Het zou mooi zijn als 
we hiervoor gezamenlijk ook een bedrag 
kunnen opbrengen. Iedereen en iedere 
gemeente kan natuurlijk geld voor dit doel 
meegeven of storten bij Doopsgezind 
WereldWerk  rek.nr. NL27TRIO0786880333 
o.v.v. tassen MERK


Wat kun je doen?  
• Er zijn verschillenden mogelijkheden: 

Deelnemen aan de workshop tijdens de 
MERK op 10 – 13 mei 2018 in Montbéliard


• Of alvast tasjes naaien voor de School-kits 
en die meenemen naar één inzamel-
punten die later worden bekendgemaakt.


• Als je geen sokken kunt breien of tasje 
kunt maken? Doneer dan geld voor de 
transportkosten naar Syrië en Libanon. 


Een tasje voor een School-kit maken?  
Hier kun je bijvoorbeeld zien hoe je zelf een 
tasje kunt maken volgens de MCC 
specifiaties. Zie ook: https://youtu.be/
cCYs74g5i4c


Specificaties  
Als je zo'n tasje wilt maken, dan is het be- 
langrijk om je te houden aan de aanwijzin- 
gen (voorschriften) van het MCC betreffende 
het maken en het vullen. Het MCC hecht 
sterk aan de standaardisatie waardoor de 
logistiek eenvoudiger is en er geen 
discussies ontstaan over wie welk tasje 
krijgt.


Een uitdrukkelijk verzoek van MCC: stop 
geen persoonlijke boodschappen bij de 
artikelen. Dit kan tot enorme problemen 
leiden bij de douane. (Zie ook Doopsgezind 
nl van november 2017.) 


