
Jij bent een schakel  
  in onze warme  
  wensenketting
 
Nu we de kerstperiode enkel met 
onze bubbel mogen doorbrengen, 
doet een kaart met warme wensen 

een groot plezier. Als ontvanger van deze kaartjes, 
maak jij deel uit van onze warme wensenketting. 
Zet jij deze warme wensenketting verder?

1 Je ontving twee kaartjes.  
Geef het geschreven kaartje een mooi plekje.

2 Schrijf een mooie boodschap op het blanco kaartje  
en stop op jouw beurt een blanco kaartje  
bij jouw beschreven kaartje.  
Doe beide kaartjes samen met dit strookje  
in een enveloppe.

3 Stuur de enveloppe op naar een geadresseerde  
naar keuze (De bompa? Een verre vriend? De buurvrouw?) 
of ga ‘m lekker zelf in de brievenbus posten.

Fijne feestdagen!
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