
“Cheer up, Japan” : Project Liefdadigheidspolsbandjes 

Belgische kinderen helpen kinderen in Japan 

Op zoek naar sponsors en vrijwilligers! 

 

Ook voor diegenen die geen enkele band hadden met Japan waren de beelden van de 

natuurramp van 11 maart in Japan zo ingrijpend dat ze tot actie opriepen. Dit is echter 

meestal niet zo eenvoudig en het was erg onduidelijk welke hulp men kon bieden.  

Liefdadigheidsevenementen zijn het gepaste antwoord,  meer bepaald voor kinderen 

die niet in direct contact zijn met hulporganisaties of met personen die de hulp zelf 

nodig hebben. De publicatie van de foto van het kleine tsunami-kindje Manami (4 jaar) 

eind april, was de aanleiding tot deze actie: kinderen in België  helpen kinderen in 

Japan. Een project dat voor lokale kinderen begrijpbaar is, waaraan ze rechtstreeks 

kunnen meedoen en dat hen tevens de mogelijkheid biedt om te kunnen communiceren 

met de behoevende kinderen. Onze taak was om de gepaste middelen te verschaffen om 

een dergelijke liefdadigheidsactie mogelijk te maken. 

 

Siliconen polsbandjes van verschillende kleuren met de in het Japans geschreven 

boodschap “Cheer up, Japan” werden op zodanige manier gemaakt dat  ze gemakkelijk 

te kopen en te verkopen zijn door kinderen aan de redelijke prijs van € 2,- à € 3,- /stuk. 

Ze kunnen niet alleen door schoolkinderen of jeugdbewegingen worden verkocht, maar 

eveneens tijdens andere manifestaties of hulpacties. 

 

De armbandjes worden in de Chinese Volksrepubliek gemaakt en komen via Singapore 

naar België. Het kost ongeveer € 800,- om een minimum lot van 1.000 stuks te laten 

maken. Wij zijn nu op zoek naar sponsers die al deze productiekosten zouden kunnen 

dekken. Vanaf 1.000 stuks kunnen de sponsers hun eigen logo laten aanbrengen indien 

gewenst. 

 

De eerste faze werd afgerond in Juni 2011 en een donatie van € 8.000,- werd 

overhandigd aan het Taiyo Gakuen weeshuis van de stad Ofunato, samen met 

armbandjes, foto’s en brieven van de belgische kinderen 

 

Geïnteresseerden voor de verkoop of voor het sponseren van deze actie, kunnen contact 

opnemen met: 

 

Charity Bracelet Campaign“Cheer up, Japan”  

T.a.v.  Michiko KURITA   

kurita@multilines.be 

+32 (0) 475 28 09 68 


