
DONATIES KRINGLOOPWINKEL XOPX VANAF OKTOBER 2017 

 

 € 3.000,00 PCI /PKN: kerstactie minima in Heiloo. 

 € 1.000,00 Stichting opkikker: organiseren van dagen met ontspanning en bijzondere 

belevingen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. www.opkikker.nl  
 € 800,00 Verzorgingshuis Overkerck 

 bijdrage aanschaf nostalgiekar voor de bewoners. 

 € 500,00  Creation Africa: ondersteuning Family House. Hulp en verzorging aan 

kansarme kinderen in Masese sloppenwijken in Africa. www.creationsafrica.org 

 € 500,00 Stichting Joy for Children: zorg aan kinderen in zorg- en onderwijscentra in 

India. www.joyforchildren.com 

 € 500,00 Stichting Friends for Life: studiebeurzen aan leerlingen om deel te nemen aan 

een beroepsopleiding of een academische studie. www.ffl-foundation.org 

 € 500,00 Stichting Pamoja Kenia: schoon drinkwater en hygiënische sanitaire 

voorzieningen in een medische kliniek in Maramu, Kenia. www.pamoja-kenya.com 

 € 500,00 Stichting Samay: verbeteren bodemkwaliteit, opzetten irrigatie-systemen, 

waterreservoirs, aanplant van fruit- en loofbomen in Bolivia. www.stichtingsamay.nl  

 € 500,00 PABO studenten Inholland: voor hun project om educatieve. activiteiten te 

bieden aan kinderen in een Kinderweeshuis in Somawathi/Sri Lanka. 

www.inholland.nl/www.klassenkanjers.nl 

 € 500,00  Stichting Ukraine – Holland: verlenen/vervoeren van hulpgoederen aan kinder-, 

verzorgings- en ziekenhuizen in Ukraine. www.stichtingukraineholland.nl 

 € 500,00 Stichting Step One: bijdrage om het albinisme bij kinderen in het Landelijke 

gebied Kiboshu/Tanzania uit de taboe sfeer te halen. www.step-one.nu 

 € 500,00  Stichting Casa de la Alegria: ontwikkelen van een 3-jarig programma om 

kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden in 

Cochabamba/Bolivia. www.casadelaalegria.nl  

 € 350,00  HZV – Het Vennewater: 3 jarige- reclame-uiting in de sporthal. Het Vennewater. 

Opbrengst komt ten goede aan diverse verenigingen.  
 
Naast bovenstaande donaties zijn ook diverse jaarlijkse donaties uitgekeerd: 

 € 1.000,00 Patrick Rupsam 

  € 500,00 Vrienden van de Vijfhoek 

  € 192,00 Pleegkind Kartini (12 x € 16,00) 

  € 100,00 PTSS - Post Traumatish Sress Syndroom – hulphonden-. 
 
Tevens wordt er elke week een opkikker van € 250,00 uitgedeeld. Deze zijn per maand te lezen in 
de uitkijkpost. 
 
In het laatste kwartaal zijn aan onderstaande instellingen een opkikker geschonken: 
Oktober:  

 Ouderenvereniging Paulusschool in Heiloo voor het 25-jarig bestaan van de school 

 Stichting Vrienden van het Woon- en Zorgcentrum Heiloo 

 About Education (Gambia Children First) 

 Showhero. 
November:  

 de heer F. Kruis (bijdrage bouw technische school en hulp aan straatkinderen in Kenia) 

 Klas op Groen in Alkmaar 

 Sportraad Heiloo 

 Heilooër Bridge Club. 
December:  

 Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland 

 Kinderbibliotheek op scholen Meander en Paulus, Heiloo 

 Stichting Lepelaar - (zieke PKAN) 

 Historische Vereniging Oud Heiloo. 

http://www.opkikker.nl/
http://www.inholland.nl/

