
Kringloopwinkel xopx heeft aan onderstaande goede doelen 
gedoneerd vanaf januari 2015: 
 
€ 1.000,00 Pater Ted Bandsma: school voor kansarme in Villa Verde, Filipijnen. 

www.stichtingbandsma.nl 
€ 1.000,00 10 x € 100,00 kerstwensen: Kika, Scouting Heiloo, Woonzorgcentrum 

De Loet etc. (zie goede doelenboek in de winkel) 
€    750,00 Adopteer een vroedvrouw in Ethiopië: bijdrage voor het terugdringen 

van de moedersterfte d.m.v. het verbeteren van de verloskundige zorg 
met name op het platteland van Ethiopië. 
www.adopteereenvroudvrouw.org. 

€    700,00 Stichting Farm Friends Nederland: bijdrage om het leven van kleine  
boeren in Ethiopië te verbeteren door aankoop van koeien. 
www.farmfriends.nl 

€    500,00     Stichting Oefentherapie Mensendieck t.b.v. ontwikkelingswerk 
Indonesië: bijdrage om kinderen met een lichamelijke beperking  
(0-18 jaar) therapie te geven. www.somoi.nl 

€    500,00 Stichting Badminton Heiloo ’81: bijdrage voor de aanleg van een nieuwe 
sportvloer in de Badmintonhal.www.badmintonvennewater.nl 

€    500,00 Stichting Mali: bijdrage voor de bouw van een basisschool in Fansira  
Coura in Mali. www.stichtingmali.nl. 

€    500,00 Stichting Straatkinderen van Kathmandu: bijdrage voor verbetering van 
de levensomstandigheden d.m.v. scholing van straatkinderen in 
Kathmandu, Nepal. www.straatkinderenvankathmandu.nl. 

€    500,00 Stichting Scholenproject Cambodja: bijdrage voor de bouw van een  
dorpsschool met 6 klaslokalen.  

€    500,00 Associaion “Bogina”Sogou Dourkoum: bijdrage voor een grote waterput 
in het dorp Sogou-Dourkoum in Mali. 

€    500,00 Stichting De Morgenster: bijdrage rijstproject in Burundi t.b.v. 
alleenstaande moeders en oudere weeskinderen. 
www.stichitngdemorgenster.nl 

€    500,00 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation:  
bijdrage voor het verbeteren van de suboptimale leeromgeving op een 
partnerschool in Phalaorwa, Zuid Afrika. www.docentenvoorafrica.nl. 

€    500,00 Stichting “Vrienden van het Woon- en Zorgcentrum Heiloo”: bijdrage  
voor activiteiten in en om het wooncentrum. 

€    500,00      Mevrouw Schouten-Schelvis: bijdrage in transportkosten en kleding  
voor gezinnen in Sibiu en Tirgu-Mures, Roemenië. 

 
De volgende vaste donatie zijn weer uitgekeerd: 
€   2.000,00 Stichting Theater De Beun (voor het jaar 2014 en 2015) voor vervangen 

gloeilampen en tl-buizen door led verlichting. 
€   1.000,00 Stichting Veldwerk. 
€      300,00 Gered Gereedschap. 
€      300,00 Stichting Sociaal Carnaval Castricum. 
 
Ook zijn er onderstaande opkikkers uitgedeeld. 
 
 
 
 
 
 



 
Opkikkers € 300,00 

Januari: Stichting Vier het Leven; Heilooër Harmonieorkest Caeilia. Februari: 

Sportvereniging Dojo ’t Loo; Zelda van Beheemen in Limmen. Maart: PCC Maalwater 

Run&Walk en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Heiloo. 

 
Het is druk in onze kringloopwinkel en zonder inzet van vrijwilligers zijn deze donaties niet 
mogelijk. Heeft u zin om ons te komen helpen? U bent van harte welkom! Kringloopwinkel 
Keer op Keer, Industrieterrein Oosterzij 17, tel. 072 532 59 62. Openingstijden: dinsdag en 
donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 


