
NACHT ZONDER DAK @HOME-VERSIE

Hoi allemaal,

met dit lekkere lenteweer krijg je toch helemaal zin in Nacht zonder dak?! Hutten bouwen van dozen, 

plakband en touw. Een eenvoudige maaltijd op een plastic bordje, terwijl je gezellig in het gras zit. Wat 

rondhangen, spelletjes doen; midden in de nacht nog een viering met alleen 

wat fakkels als verlichting en dan ook nog proberen te slapen (of niet 

natuurlijk)… En ondertussen help je hiermee ook nog eens dakloze 

jongeren in allerlei arme landen, omdat je je flink hebt laten sponsoren.

Maar helaas, de corona-crisis gooit ook hier roet in het eten.

Zo’n super-evenement als Nacht zonder dak zit er voorlopig niet in.

Maar om het nou helemaal voorbij te laten gaan?!?

Dat is toch wel heel jammer, voor ons allemaal, 

maar zeker ook voor die dakloze jongeren

voor wie iedere hulp en ondersteuning van levensbelang is.

Daarom hebben we een NOODPLAN, dat net zo goed heel leuk kan zijn

NOODPLAN

Iedereen bouwt in zijn of haar eigen tuin een hutje, van karton, hout, plastic, golfplaten, of wat je ook maar 

kunt vinden thuis. Het is uiteraard ook de bedoeling dat je er een nachtje gaat slapen. Ga ook gezellig 

picknicken bij je hut. Maak er iets leuks van. Misschien heb je broers of zussen die ook wel mee willen 

doen. En natuurlijk ga je ook op zoek naar mensen die je willen sponsoren. Het voordeel is nu, dat je wel 

een dag met lekker weer kunt uitzoeken.

Doe mee met onze NACHT ZONDER DAK @HOME-VERSIE

Manon van den Broek en Wilchard Cooijmans 

WAT MOET JE DOEN?
1. Schrijf je officieel in op de website van Nacht zonder dak. Hier kunnen mensen je online 

sponsoren. https://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/sint-oedenrode-22-05-2020/

2. Deel de link met zoveel mogelijk mensen en vraag hen om jou te sponsoren.

3. Ga op zoek naar spullen om je hut te bouwen. 

4. Zoek een mooie dag uit, ergens tussen vandaag en 22 mei. Bouw je hut en overnacht er. 

5. Maak vooral ook één of een paar foto’s van je hut en stuur die naar ons op. 

(secretariaal@heiligeodaparochie.nl) 

6. Wij verwerken al jullie foto’s in een filmpje dat we op 24 mei op de facebookpagina 

(https://www.facebook.com/ParochieHOda/) en de website (www.parochieheiligeoda.nl) 

van de parochie zetten. Zo zijn we even toch nog allemaal bij elkaar!
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