
 

 

KOOP EEN KUNSTPOP EN HELP UNICEF! 
Stel: 

- Je wilt als serviceorganisatie Kiwanis geld inzamelen voor Stop Tetanus van UNICEF; 

- Je bedenkt een kunstzinnig project en benadert hiervoor Galerie Van Slagmaat; 

- Je geeft 50 witte katoenen Kiwanispoppen aan kunstenaars; 

- Je vraagt de kunstenaars er een kunstwerk van te maken; 

- Je organiseert een veiling om de gecreëerde kunstpoppen bij opbod te verkopen; 

- Je gaat ervanuit dat elke kunstpop minimaal € 25 oplevert. 

Feit: 

- Jaarlijks verliezen nog 58.000 moeders hun baby door tetanus; 

- Door een vaccinatie van € 1,32 is een moeder met haar ongeboren kind beschermd; 

- UNICEF heeft met steun van Kiwanis sinds 1999 al 31 landen tetanusvrij kunnen maken. 

Feit: 

- De Kiwanispop wordt aan kinderen in het ziekenhuis gegeven; 

- De arts tekent op de pop welke behandeling een kind moet ondergaan; 

- Kiwanis Woerden ‘t Groene Hart heeft 50 Kiwanispoppen ter beschikking gesteld; 

- Galerie Van Slagmaat deelde ze uit aan kunstenaars uit Woerden e.o. en uit de Galerie; 

- 50 mooie, spannende, stoere, lieve en unieke poppen worden geveild voor Stop Tetanus; 

- Als alle poppen verkocht worden, kunnen minimaal 1.000 moeders worden gevaccineerd. 

Optie: Doe: 

- Bekijk de poppen hier digitaal in de catalogus met foto’s van Dies Groot; 

- Bekijk de poppen tijdens de kijkdagen in de Expositieruimte van Galerie Van Slagmaat op vrijdag 

26 september van 10-18 uur en op zaterdag 27 september van 10-17 uur; 

- Kom naar de veiling onder leiding van Karel van den Bosch op zaterdag 27 september van 17-19 

uur in de Expositieruimte; 

- Officiële start van de veiling wordt gegeven door de directeur van Unicef, Jan Bouke Wijbrandi; 

- Bied tijdens de veiling of vooraf schriftelijk minimaal € 25 op één van die geweldige poppen en 

steun Stop Tetanus; 

- Lees de spelregels (waarin ook staat hoe je schriftelijk kunt bieden) hier. 

Dus: 

Altijd al UNICEF willen steunen / een kunstpop willen hebben / een uniek item van je favoriete 

kunstenaar willen hebben? DOE DAN MEE en STOP TETANUS! 

 

Dank, en heel graag tot ziens dit weekend – kunt u ook nog even genieten van de expositie van Jan 

Vermaat, want vanaf volgende week is ‘Wonderwoman’ van Susanne Middelberg te zien! 
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