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Наша организация состоит исключительно из добровольцев. Никто не получает зарплату. Все что поступает в наше распоряжение, 
милосердия и гуманитарной помощи переправляется тут же прямо, а не через вышестоящие органы,  на конкретные проекты. 

Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Goederen ontvangen we gratis. Voor het brengen van deze 

hulpgoederen naar humanitaire organisaties en instellingen zijn we volledig afhankelijk van donaties. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DIT KUNNEN WIJ ALTIJD GEBRUIKEN: 
 
Bedden alleen 1 persoons ook kinderbedden, matrassen (wel schoon), beddengoed, kussens                                                                         
Dekens, lakens, theedoeken, handdoeken.                                                                                            
Nachtkasten alleen van hout.                                                                                                                          
Lampen, schermerlampen.                                                                                                               
Elektrische apparaten b.v. strijkijzer, mixer, magnetron, scheerapparaat, tondeuse, radiator. 
Keuken materiaal. Bestek, kop schotel glaswerk, pannen, potten plastic afwas bakken alle overige 
gebruiksmaterialen. 
Rollators, rolstoelen, invalidematerialen, loopstokken. 
Stoelen, tafels, ALLEEN kleine kastjes van hout. SPAANPLAAT KASTEN WORDEN NIET 
INGENOMEN 
Incontinentiemateriaal.  Pampers. Verbandmiddelen, Kleine medische app, Bloeddrukmeter. 
GEEN Medicijnen meer.  
Tandarts materiaal. Ziekenhuis materialen. 
Brillen. 
Kleding van baby tot ouderen. (schoon, gewassen aanleveren) 
Sportkleding, sportmateriaal ballen, rackets enz. 
Gordijnen, rails en overgordijnen. 
Kantoormeubelen NIET meer, tafels stoelen, 
Verf, kwasten, rollers, behangrollen. 
Schoenen alleen schoon en niet versleten.  
Koelkast, vriezer, vaatwasser, wasmachine, televisie (alleen platte) en alle elek. apparaten. 
Speelgoed. Ook lego en duplo internaat- gehandicapten. 
Schoonmaak materiaal, zeep, schoonmaak gereedschap. 
Vloerkleden. 
Hengels. Fietsen kinderfietsen. 
Tuingereedschappen.  Gereedschappen, zagen, boormachine, sleutels beitels. 
Computer alleen, laptop, beeldscherm alleen platte.  
Boeken verkopen we.  Evt.  Engelse boeken ( voor op scholen) 
Medische apparaten, ziekenhuisbedden, ziekenhuiskleding. 
 
GEEN KASTEN, BANKEN, 2pers BEDDEN, DIKBUIK TV, BESCHADIGDE STOELEN m SLIJTPLEKKEN. 
VASEN- SMERIG-BESCHADIGD MATERIAAL, SPAANPLAAT KASTEN. VERSLETEN TASSEN- 
PRINTERS. STUK  NIET BIJ ONS BRENGEN VIDEOBANDEN-APP- CD rekken. 
 Bezorgen op maandag 9.00-14.00 Oekraïne magazijn De Volger 12B De Rijp; bedankt voor het brengen!!! 

 Als we ophalen is het fijn als we een brandstof bijdrage krijgen voor de stichting. 
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