
Mappa Mondo Marathon  
Zaterdag 16 maart 2013 (tijdens de landelijke NLDoet-dagen) gaan 60 vrijwilligers van Stichting 

Creapower in Almere 12 uur lang achter de naaimachine werken aan creaties voor de Mappa 

Mondo huizen van het Rode Kruis. De vrijwilligers zetten hun creativiteit in om hun steentje bij te 

dragen aan een goed doel.  

Mappa Mondo zijn huizen voor ernstig zieke kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderen worden voor 

korte of langere tijd verzorgd. Stichting CreaPower wil voor de huiskamers van de drie Mappa Mondo 

huizen zorgen voor nieuwe bekleding,  o.a. droomdekentjes, kussens, speelkleden, picknickkleden en 

gordijnen. In juni 2012 zijn er al een aantal speelkleden gemaakt voor twee Mappa Mondo huizen.  

Mappa Mondo is voor een deel afhankelijk van donaties. De donatie van Stichting Creapower zal 

bestaan uit nieuwe aankleding van de woonkamers.  

Om de Mappa Mondo Marathon een succes te laten worden zijn er donateurs nodig. 

We zijn op zoek naar donateurs die hun financiële steentje willen bijdragen aan dit goede doel.  

Zo zoeken we sponsors voor de aanschaf van materialen voor de aankleding van de Mappa Mondo 

woonkamers,  maaltijden en versnaperingen voor de vrijwilligers.  

Draagt u de Mappa Mondo Marathon een warm hart toe?  

U kunt zich melden als Donatientje (tientjes donateur) of  zakelijke sponsor via info@creapower.nl.  

Alle beetjes helpen!  

Ook extra handjes zijn op 15 en 16 maart van harte welkom!  

Mappa Mondo Marathon 

Locatie: Buurthuis ‘Evenaarhuis’ in Almere Buiten 

Datum: Zaterdag 16 maart 2013  

Tijd: van 10.00 tot 22.00 uur  

 

Stichting CreaPower  

Met de Stichting CreaPower willen we anderen stimuleren om hun creativiteit belangeloos in te 

zetten voor een ander. Of het nu om grote of kleine acties gaat voor grote groepen of voor personen 

in je naaste omgeving, alle initiatieven zijn welkom. CreaPower wil een platform zijn voor iedereen 

die iets wil doen met haar/zijn creativiteit voor een ander. De stichting draait volledig op vrijwilligers! 

Meer informatie kunt u vinden op www.creapower.nl  
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