INZAMELING GOEDEREN VOOR DE VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE

Er zijn al aardig wat vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen in Capelle aan den IJssel. Dit
aantal zal in de komende tijd alleen nog maar toenemen. Meestal konden ze niet meer
meenemen dan een koffer met wat kleding en persoonlijke eigendommen. Er is dringend
behoefte aan de spullen.
Heeft u nog spulletjes die u wellicht niet gebruikt of gewoon wilt afstaan? Hieronder vindt u
een overzicht van wat er nodig is en waar u het kunt inleveren.
Lever alleen spullen aan die nog van (redelijk) goede kwaliteit zijn. Alleen dan kunnen
ze worden gebruikt om vluchtelingen te helpen.
Kleding
Graag schone nette kleding, zonder vlekken, gaten of beschadigingen. Denk daarbij aan:
 jassen
 vesten
 broeken
 jurken
 rokken
 t-shirts
 regenkleding, etc.
Notes:
Graag het onderstaande in acht nemen:
 ondergoed en sokken alleen aanleveren wanneer deze nieuw zijn
 dames-, heren- en kinderkleding komen vooral van pas voor de lente en zomer
Schoenen
Schoenen zijn zeer welkom, met name:
 heren- en damesschoenen, vooral voor gebruik in lente en zomer
 kinderschoenen, eveneens voor de lente en de zomer
 slippers (voor onder de douche) voor kinderen en volwassenen
Meubels
Er is behoefte aan:
 bedden (eenpersoons of stapelbedden, GEEN matrassen of hoofdkussens
 nachtkastjes
 tafellampen
 stoelen (voor gebruik op een slaapkamer)
Kindervervoer
Er zijn veel kinderen onder de vluchtelingen. Voor hen hebben we nodig:
 fietsjes
 stepjes
 kinderwagens
 buggy’s
Decoratie
Alles wat een ruimte sfeervol maakt komt van pas, zoals:
 schilderijtjes
 ingelijste foto’s
 leuke lampjes



kaarsen (alleen LED, in verband met brandgevaar)

Apparatuur
Laptops, computers
Verzorging (NIEUW)
Shampoo, douchegel, tandenborstels, tandpasta, tampons/maandverband, pleisters, luiers,
babydoekjes, wasmiddel, wasverzachter, paracetamol, babyvoeding (o.a. melkpoeder)
Voeding
Alle soorten lang houdbare producten die niet over de datum zijn en niet zijn aangebroken
Benodigdheden
Keukenbenodigdheden, pannen, servies etc.
Kinderstoelen (en wipstoeltjes), plaspotjes voor kinderen
Dekens
Waar kun je spullen inleveren?
Heb jij spullen over die op deze lijst staan en wil je ze graag doneren voor vluchtelingen in
Capelle? Breng ze dan niet naar de noodopvanglocaties zelf, maar naar een van de
volgende locaties:
Locatie
Centraal
inzamelpunt

Adres
De Mient 22a

Huis van de Wijk
Fascinatio
Huis van de Wijk
Middelwatering
Huis van de Wijk
Oostgaarde
Oosterkerk

Fascinatio
Boulevard 466
Reigerlaan 66

Kringloopwarenhuis
Het Goed

Kanaalweg 39

De Linie 5b
De Vallei 2

Aflevertijden
maandag, woensdag en
vrijdag
9.00 - 12.00 uur
dinsdag, woensdag
10.00 - 12.00 uur
maandag t/m vrijdag,
voor 16.00 uur
maandag, dinsdag
9.30 - 12.00 uur
maandag, dinsdag en
woensdag
19.00 - 21.00 uur
Maandag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur

Bijzonderheden
Alle spullen

Alleen kleine spullen
Alleen kleine spullen
Alleen kleine spullen
Alleen kleine spullen

Alle spullen

Let op: wilt u grote spullen afleveren? Dit kan enkel op het centrale inzamelpunt, De
Mient 22a in Capelle aan den IJssel.
Wat gebeurt er met uw ingeleverde spullen?
De coördinatie van deze inzamelingsactie ligt bij de Voedselbank, die samen met
Oekraïense vrijwilligers alles inzamelt, sorteert en uitlevert.
De lijst met gevraagde spullen zal regelmatig wijzigen. Wanneer ingezamelde spullen niet
kunnen worden gebruikt voor Oekraïense vluchtelingen worden deze gebruikt door de
Voedselbank of aangeboden aan het Kringloopwarenhuis.
Alvast ontzettend bedankt voor jullie hulp!

