
 

 
 Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse  
 
ZADEN-ACTIE 
 
van: ZWO en Diaconie  
voor: Kerk in Actie > project “Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria” 
zie: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika 
 
Wees erBIJ voor Zuid-Afrika - doe ook mee! 
 
De zomer lijkt nog ver weg, maar komt sneller dan we denken.  
Dit jaar zetten we ons als ZWO-commissie en Diaconie in voor 
Zuid-Afrika èn de bij. Van 8 t/m 31 maart kunnen jullie zakjes 
bijvriendelijke bloemenmengels bij ons kopen. De opbrengst van 
de verkoop gaat naar bovengenoemd project in Zuid-Afrika.  
Doen jullie ook mee?  
 
Er is keuze uit drie verschillende mengsels met elk meer dan 20 verschillende bloemsoorten, 
zodat er op elke grondsoort genoeg bloemen op zullen komen:  

1. vlindermengsel - hier komen zowel vlinders als bijen op af, een genot om te zien; 
2. kindertuinmengsel - met lager-groeiende bloemen die niet giftig zijn. Geen zorgen 

of kleine kinderen de bloemen plukken en in de mond stoppen; 
3. bijenmengsel - het mengsel dat het meest gericht is op bijen, met ook prachtige 

bloemen.   
 
Het zaadzakje wordt geleverd door een gerenommeerde zaadteler, bevat  
zaai-instructies en is genoeg voor 3 m2 (afhankelijk van het soort zaden).  
Eén zakje kost € 2,50, drie zakjes kosten € 7,-.  
 
Zaden kunnen worden besteld door: 

• een email te sturen met uw NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER, 
MENGSELKEUZE en het AANTAL ZAKJES naar lzandman1949@kpnmail.nl. OF  

• te bellen naar 0523-264266/0610734703.  
 
Betaling graag na uw bestelling aan de Diaconie op bankrekeningnummer  
NL 21 RABO 03249.63.645 o.v.v. “erBIJ”.  
De zakjes worden dan zo snel mogelijk bij u in de brievenbus bezorgd.  
 
Bestellingen ontvangen we graag uiterlijk woensdag 31 maart a.s., zodat jullie rond Pasen 
kunnen gaan zaaien! 
  
Alvast bedankt voor jullie steun aan het bovengenoemde project van Kerk in Actie in  
Zuid-Afrika,  
ZWO en Diaconie Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse 
 

In Zuid-Afrika worden ze blij, door onze zaden voor de bij! 
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