Stichting Mir Wam
www.mirwam.nl

Inzamelingsactie
Geachte gemeenteleden,
Begin februari 2015 hebben wij u door middel van de kerkbode verzocht of u “gedragen” kleding en
wat dies meer zij, zou willen doneren voor onze naaste medemens in Oekraïne.
Momenteel worden er door ons weer voorbereidingen getroffen een nieuwe inzamelingsactie te
organiseren. Hiervoor hebben wij u hulp hard nodig.
Daarom willen we u vriendelijk verzoeken deze mensen in uw milddadigheid en gebed niet te
vergeten. We willen zoveel als mogelijk is van onderstaande goederen meenemen.
Het is de bedoeling dat deze inzamelingsactie 2 keer per jaar zal worden georganiseerd, in het voor
en najaar.
Wat kunt u aan ons kwijt?
Voor alle hieronder genoemde artikelen geldt dat het nog in (zeer) goede staat en schoon moet zijn.

Kleding
Nieuwe en gebruikte kleding, vooral baby- en kinderkleding is nog
steeds hard nodig.

Beddengoed
Dekens, dekbedden, bedlinnen:

Babyartikelen
Rompertjes, speentjes, flesjes met speen, luiers.

Schoenen
Nieuwe schoenen of gebruikte schoenen die nog in zeer goede staat
verkeren

Naaimachines
Elektrische naaimachines

Schoolmateriaal
Schriften, potloden, kleurpotloden, pennen, liniaal, gum,
puntenslijper, etc. (geen mappen/ordners).
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Persoonlijke hygiëne artikelen
Zeep, shampoo, tandenborstels, tandpasta, kammen, deodorant, douche gel, luiers, scheermesjes,
maandverband, hygiënische doekjes.

Baby hygiëneartikelen
Babyolie, babyzeep, babyshampoo, luierzalf.

Schoonmaakartikelen
Waspoeder, schoonmaakmiddelen, desinfecterende middelen voor keuken en badkamer.

Overig
Breiwol, lapjes stof, kaarsen, zonnebrillen (niet op sterkte), buggy's, fietsen, breimachines,
kinderwagens, ledikantjes (inclusief matras)

Vriendelijk verzoeken wij of u deze goederen in dozen wilt aanleveren. Dat is gemakkelijker voor het
vervoer i.v.m. het stapelen. Als u geen doos hebt kunt u het ook in een goede plastic zak verpakken.
Wanneer u goederen voor ons heeft kunt u die op de laatste zaterdag van de maand tussen 09:00 en
12:00 uur afgeven aan het woonhuis van Hans Reijersen van Buren aan de Waterweg 109 in Putten.
Ook zal er een dergelijke oproep verspreid worden via kinderen van de Augustinesschool.
Wanneer het brengen niet lukt, kunnen wij de goederen komen halen. Laat het ons dan even weten.
Hans Reijersen van Buuren:06-239 23 716 (tussen 19:00 en 20:00 uur)
Frans van der Starre:06-480 50 628 (tussen 19:00 en 20:00 uur)
Bij voorbaat bedankt voor uw bijdrage!
Een hartelijke groet namens de werkgroep
MirWam Ermelo

