STRIKKE/HÆKLE KONKURRENCE

STRIK EN TRØJE TIL KIBOKO,
STØT PLANS PIGER
OG VIND FINE PRÆMIER

For at skabe opmærksomhed om udsatte piger i Afrika og Plans
kampagne "Because I am a Girl", synes vi, det kunne være
sjovt med en strikkekonkurrence, som skal skaffe trøjer til
Kiboko Bondos flodhestekusiner og fætre, der skal ud til
børnene i Kenya. Den 3.3.2013 løber PlanFadder Lene Rohde
Kilimanjaro Marathon for for at skabe opmærksomhed om
Plans Piger. Kiboko er med hele vejen og inden da skal Kiboko
sammen med Lene besøge skoler i Bondo, Kenya hvor Plan
arbejder med projekter, der skal forbedre pigernes muligheder
for at gennemføre deres skolegang. De små flodheste skal
hjælpe børnene med at fortælle om deres udfordringer og forstå
vigtigheden af, at også pigerne går i skole. Alle indsendte trøjer
vil blive sendt med flodhestene til Kenya. Du kan møde Kiboko
Bondo på Facebook og læse mere om ”Because I am Girl” på
plandanmark.dk.

KONKURRENCEN

Strik (eller hækl) en pink eller lyserød trøje der passer Kiboko (se
målene til højre). Trøjen skal have Plans logo eller blot "Plan" på.
Send trøjen til Plan Danmark, Borgergade 10, 2. tv., 1300
København K, att Marianne Søndergård, så vi har den inden d.
20 januar 2013. Trøjen kan også indleveres personligt. Husk at
mærke trøjen med dit navn, addresse og email addresse.
1. Præmie:
2. Præmie:
3. Præmie:

Geilsk kit på "Overtræk" farve nr T7
doneret af Uldgalleriet i Helsinge
Flodhest (Kiboko's kusine) og
50 g naturfarvet kameluld (lace)
Lene Rohde's dejlige banankage

De indsendte trøjer vil blive bedømt af vores dommerkommité:
Louise Klindt, Håndarbejdslærer, Cand. Pæd i Tekstilfag
Marianne Søndergård, Plan Danmark
Inge Sandholt, Strikker
Kiboko Bondo, Flodhest
Vinderne af konkurrencen vil blive offentliggjort på Kiboko
Bondos facebookside https://www.facebook.com/kiboko.bondo.
Vinderene får desuden direkte besked.

Kiboko's mål:
Bryst omkr: 32 cm
Bryst (ml. forben): 7 cm
Ryg længde: 10 cm
Hals omkr: 26 cm
Forben omkr: 10 cm
Fod omkr: 17 cm
Hvis du er i tvivl om mål
mv. send en mail til

konkurrence@ingesandholt.dk

