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Cbs De Bargeweide in Eefde zamelt geld in voor Cubaanse kinderen 

 
Eefde – Cbs De Bargeweide heeft met de actie ‘Kneed je koekje’ 750 euro 

ingezameld voor kinderen op Cuba. Kunstenaar Kees Schwarze uit Eefde 

ondersteunt met de opbrengst een kinderziekenhuis en school in Gibara.   

 

De ouders van de leerlingen van Cbs De Bargeweide hebben speciaal voor deze 

actie ‘koekjes in een pot’ gemaakt. Dit zijn potten met ingrediënten voor verschillende 

koekjes. Om er koekjesdeeg van te maken, hoef je er alleen nog maar water bij te 

doen en alles te kneden. De potten zijn verkocht op verschillende plekken binnen 

Eefde: voor het goede doel.  

 

Een helpende hand bieden 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdagochtend 25 september hebben alle 

leerlingen van Cbs De Bargeweide de cheque van 750 euro overhandigd aan 

kunstenaar Kees Schwarze. Hij heeft een paar jaar geleden voor de school een 

prachtig mozaïek gemaakt. Naast zijn werk als kunstenaar gaat hij al bijna 20 jaar 

lang naar Cuba om anderen te helpen die het minder goed hebben.  

 

In het najaar vertrekt hij weer naar het Caribische eiland. Met de opbrengt van de 

actie ‘Kneed je koekje’ kan hij een school en een ziekenhuis voor kinderen met 

leukemie een extra helpende hand bieden. Kees is erg blij met de cheque. “Wat fijn 

dat Cbs De Bargeweide zo veel oog voor anderen heeft.” 

 

Boeken voor de school 

Met de opbrengt van de actie ‘Kneed je koekje’ heeft Cbs De Bargeweide ook 750 

euro opgehaald voor nieuwe boeken voor de bibliotheek in de school. De school vindt 

het erg belangrijk om te investeren in lezen.  
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Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie neemt u contact op met Margarethe Hilhorst, woordvoerder van 

Scholengroep GelderVeste. Telefoonnummer 06 – 24 42 90 19 of e-mail 

communicatie@gelderveste.nl  

http://bit.ly/1O4wN1R
http://bit.ly/1O4wSm1
http://bit.ly/1iEiWl9
mailto:communicatie@gelderveste.nl


                                                                                 
 

 
 

  


