Belangrijk, eerst doorlezen AUB
Jantjes moeten altijd gekeurd worden !
Op deze manier willen we kwaliteit van de Jantjes beschermen. We willen niet dat er Jantjes,
die niet goed zijn van kwaliteit, naar tehuizen gaan en dat het niet het resultaat gaat geven die
wij hun willen bieden. De keuring geldt ook als je voor een familielid, vriend(in) of kennis
wilt haken.
De Jantjes worden via het personeel van de instellingen uitgedeeld. Zij kunnen het beste
inschatten welke mensen er belang bij kunnen hebben.
In de groep gebruiken we verschillende termen;
 Keurmeesters
Keurmeesters zitten in het gehele land. Zij wassen, drogen, keuren en verpakken de
Jantjes op de juiste manier. Daarna brengen zij de Jantjes naar verschillende
instellingen in de omgeving. Goedgekeurde Jantjes krijgen een keurmerk, zodat
instellingen weten dat deze Jantjes via de juiste weg zijn gegaan.


Huismuizen
Als je werknemer bent in een instelling en je wilt hier graag Jantjes aan geven, dan
geldt ook dat dezen gekeurd moeten worden. Maar ik snap dat hele dozen opsturen en
weer terugsturen in de kosten kunnen oplopen. Daar hebben we een oplossing voor
bedacht;
Stuur 1 Jantje op, deze wordt gekeurd. Is deze goed gekeurd dan mag jij keurmeester
worden voor je eigen instelling. Dat betekend dat jij je eigen Jantjes mag keuren voor
je eigen instelling als ze zich natuurlijk willen aansluiten.
Het is dus belangrijk, stuur er eerst 1 op. En laat ons weten om welke instelling het
gaat.



Muizenvangers
Muizenvangers zijn mensen die muizen verzamelen in hun omgeving om zo tesamen
de Jantjes op te sturen naar de keurmeesters. Op deze manier deel je samen in de
verzendkosten.

BELANGRIJK;
Voordat je gaat haken;
Lees eerst de bestanden goed door, dit voorkomt teleurstelling achteraf.
Bestanden die belangrijk zijn voordat je begint:
 De eisen van een Jantje
 Patroon Jantje
Jantjes ontvangen;
Wil je als instelling graag Jantjes ontvangen maar kan je
niet haken, dan is dit ook mogelijk. Tegen vergoeding van
de verzendkosten sturen onze keurmeesters Jantjes op.
Jantjes zijn niet te koop en er wordt geen geld aan verdiend.

Succes met haken!!

