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Sinterklaas en het verdwenen speelgoed
SINTERKLAAS VOOR IEDEREEN!
De Pieten maken zich zorgen. Alle cadeautjes voor de kinderen zijn kwijt. Ze zijn gestolen
en dat is een groot probleem. Dit moet snel worden opgelost. Hiervoor schakelt Rabarber
de hulp in van heel Den Haag. In de weken van 16 november t/m 30 november kan er bij
Rabarber speelgoed worden ingeleverd. Niet voor jezelf, maar als cadeautje voor kinderen
waarvan het krijgen van een cadeau op 5 december, geen vanzelfsprekendheid is.
Over de actie
Met de feestdagen op komst zoekt Rabarber altijd naar acties voor goede doelen waarvoor
ze zich kan inzetten. Vorig jaar was dit rond de kersttijd en is er speelgoed ingezameld voor
het AZC in Rijswijk. Ook is er bij dit AZC de scholenvoorstelling van Rabarber ‘Hart van ijs’
gespeeld.
Dit jaar haken we in op onze sinterklaasvoorstelling ‘Sinterklaas en het verdwenen
speelgoed’. Hier zijn de cadeautjes van de Pieten gestolen. Er moet dus speelgoed worden
ingezameld, zodat de Pieten weer cadeaus hebben om te geven aan de kinderen. Geen
cadeaus voor de kinderen die vanzelfsprekend een cadeautje krijgen op 5 december, maar
juist voor de kinderen waarvoor dit geen vanzelfsprekendheid is. Al het ingezamelde
speelgoed wordt door Rabarber gedoneerd aan het goede doel ‘Sintvoorieder1’. Het
speelgoed hoeft niet iets te nieuws te zijn (mag wel), als het maar netjes, compleet en er
schoon uit ziet. Stichting ‘Sintvoorieder1’ heeft als doel zoveel mogelijk kinderen, die in
moeilijke omstandigheden verkeren, een Sinterklaascadeau te geven. Want ieder kind
verdient een cadeau op 5 december!
Over de voorstelling
De sinterklaasvoorstelling ‘Sinterklaas en het verdwenen speelgoed’ is een muzikale en
interactieve voorstelling. De cadeautjes, die Sinterklaas op 5 december aan de kinderen wil
geven, zijn verdwenen. Volgens een politiebericht is er in de buurt van de speelgoedopslag
van Sinterklaas een man gesignaleerd met een rode jas, broek en een korte witte baard. Zou
dit geheimzinnige figuur er iets mee te maken hebben? ‘Sinterklaas en het verdwenen
speelgoed’ is voor iedereen vanaf 3 jaar.
Regie Rebecca van Leeuwen en Yoni Serlie| Tekst Rebecca van Leeuwen | Decor uitvoering Rached
Rekik| Licht en techniek Joost Kelderman | Productie Miranda van der Kooy | Backstage Melody
Akkerman | Met dank aan alle vrijwilligers

Kaarten
Sinterklaas en het verdwenen speelgoed zondag 22 november t/m zaterdag 4 december 2019,
Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 35, 2513 CM Den Haag
Aanvang: 12.00 uur en 14:00 uur
Kaarten: 7,50 euro| Rabarberpas of met kindergroepen v.a. 10 € 6,00 p.p.| Ooievaarspas 50%
korting
Reserveren: www.rabarber.net of 070-3450996.
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Voor meer informatie over de voorstelling of over de actie voor Sintvoorieder1, interviews of foto’s: Moniek
Valstar | 0631267371 | moniek@rabarber.net. De persfoto’s zijn gemaakt door Nina Sondagh en zijn te vinden
via https://www.rabarber.net/blog/nieuws-pers-info/

