
Kringloopwinkel XopX heeft vanaf september t/m december 2016 
aan onderstaande goede doelen gedoneerd 
 
€ 3.000,00 PCI /PKN: kerstactie minima in Heiloo. 
€   750,00 Adra Nederland:  donatie om 30 huishoudens in Cao Bang in Vietnam te 

voorzien van een koe en deze voor een fokprogramma op te nemen in een 
koeiendatabank. www.adra.nl  

€    700,00 Stichting Ukraine – Holland: bijdrage voor het vervoer van hulpmiddelen naar 
een verpleeghuis in Volocesk/Ukraine. www.stichtingukraineholland.nl 

€    500,00  Rotary Club Heiloo: Kustrally (juni). Opbrengst voor veilig drinkwaterproject in 
Karibu-Tanzania. www.kustrally.nl/doet 

€    500,00 Stichting ANTAR: vervanging van een tweedehands 9-persoonsbusje voor 
kindervervoer. www.antarfoundation.org 

€    500,00 Stichting /zelfstandig Wonen Heiloo: voor de inrichting van de gezamenlijke 
ruimtes. www.zelfwonenheiloo.nl 

€    500,00 Stichting Paardrijden voor Gehandicapten (Manege Madurodam): bijdrage 
voor paardrijden voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. 
www.madurodammanege.nl 

€    500,00 Stichting Amyloidose:  bijdrage voor onderzoek naar deze ernstige ziekte. 
www.amyloidose.nl 

€    500,00 Fundacion San Martin de Porres: bijdrage voor een landbouwproject in Porto 
Rico. www.fusam.org 

€    500,00 Young Africa:  opzetten van een opleiding voor het maken van kleding voor  
jongeren (lokale jongeren in Gaborone)  in Botswana. www.youngafrica.nl 

€    500,00 Stichting Raising the Barre: balletles aan arme  plattelandskinderen in  
Zuid-Afrika. www.raisingthebarre.co.za 

€    500,00 Stichting Force: voor het opzetten van een brailleproductie-centrum  
op de St. Lukes Primary School in Kenia. www.f-force.nl 

€    500,00 Base- en Softbal vereniging Double Stars: bijdrage voor het lekkende dak. 
www.doublestars.nl 

€    300,00 Stichting Vier het leven: organiseren begeleid theater, film en museumbezoeken 
voor ouderen. www.4hetleven.nl 

 
Tevens zijn de onderstaande opkikkers van € 500,00 uitgedeeld. 
 

 Oktober:  Stichting Rolstoelbus Heiloo; Bridgeclub Sans Atout in Heiloo 

 November:  Hippische Sportvereniging Heiloo; Hortus-Bulborum in Limmen 

 December:  Stichting Veldwerk in Nepal; Peter Stam in Zuid-Scharwoude 

 
Naast de maandelijkse donaties zijn ook diverse jaarlijkse donaties uitgekeerd: 
 

 Stichting Kartini – pleegkind   € 192,00;  

 Sinterklaascomite: www.sintinheiloo.nl  € 500,00;  

 Vrienden van de Vijfhoek    € 500,00:  

 Stichting Vrienden van de Bibliotheek  € 500,00. 

 

 

 

http://www.sintinheiloo.nl/


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. 

 


