
KRINGLOOPWINKEL XOPX …….. 
tussen Limmen en Heiloo geeft weer 
geld weg! 
 

 

 

 

Donaties vanaf mei 2018. 
 
 

  € 3.500,00  PCI /PKN: kerstactie minima in Heiloo; 
 € 1.500,00  Corneliuskerk in Limmen: voor de herbouw van de kerk; 
 € 1.150,00  ADRA Nederland: bouwen van 2 huizen voor huisvesting vluchtelingen in 

Burundi die terugkeren naar hun oorspronkelijke omgeving waar zij destijds 
van weggevlucht zijn - www.adra.nl; 

 € 1.080,00  ChildsLife: studiebeurs 2 meisjes in Nairobi, Kenia om hun de kans te 
geven om de cirkel van armoede te doorbreken - www.childslife.nl; 

 € 1.000,00  Stichting Ararat: onderhoud appartementencomplex in de dorp Kayan in 
Armenië - www.stichting ararat.nl;  

 € 1.000,00  Stichting Unu Pikin in Suriname: sociale werkplaats in Paramaribo, met 
arbeid, opvang en stages voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke 
of sociale beperking - www.stichting unupikin.nl; 

 € 750,00  Stichting Opkikker: organiseren van dagen ontspanning met bijzonder 
belevingen voor gezinnen met een langdurig ziek kind - www.opkikker.nl; 

 € 500,00  Pamoja Kenya/Hogeschool van Amsterdam: oprichten talenten 
ontwikkelingscentrum en het geven van sportactiviteiten op scholen en 
daarbuiten http://pamojakenya..nl: 

 € 500,00  Stichting kinderhulp Burkino Faso: renoveren van een lagere school in het 
dorpje Namsigui - www.kinderhulpbf.nl;  

 € 500,00  Stichting Niños de Guatemala: steunen kleinschalige onderwijs-Projecten - 
www.niñosdeguatemala.nl; 

 € 500,00  Stichting Nimba: nieuw aangepaste bus voor lichamelijk gehandicapte 
leerlingen van de school Centre Nimba in Conakry (Guinee, West-Afrika) - 
www:nimba.nl; 

 € 500,00  Stichting Livingstone; aanschaf rolstoelbus voor kinderen van Agape 
Family Ministries te Grabouw in Zuid-Africa - www:lst.nl; 

 € 500,00  Stichting Blocks: aanleg van elektriciteit en waterput om te helpen met het 
functioneren van schoolproject in Ghana - www.blockshaarlem.nl; 

 € 500,00  Stichting De Morgenster: hulp aan blindeninstituut, d.m.v. lesmateriaal, 
brailleschrift in Burundi - www.stichtingdemorgenster.nl; 

 € 500,00  Stichting Joy for Children: zorg aan kinderen in zorg- en onderwijscentra in 
India - www.joyforchildren.com; 

 € 500,00  Stichting Kindertehuis Bukit Lawang: zelfstandige voorzetting van het 
kindertehuis Bukit Lawang, Noord Sumatra in Indonesie - 
www.kindertehuisbukitlanwang.com; 

 € 500,00  Stichting Mariposa – Peru: huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg voor 
de allerarmste kinderen in Lima, Peru - www.stichtingmariposaperu.nl; 

 € 500,00  Stichting Walanta: bouwen en inrichten van een Centrum voor 
Beroepsopleiding in Timboektoe, Mali - www.walanta.nl; 

 € 500,00  Actie Comite BGM Nederland: hulp aan verarmde bos- en landelijke 
bevolking d.m.v. scholing etc. in Zuid-India - www.funsign.nl/bgm; 

 € 500,00  CADC Norghavo: vergroten ontwikkelingskansen voor de armste bevolking 
in Ghana - www.cadc.nl; 

http://www.stichting/
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 € 500,00  Stichting Derde Wereld Hulp: aanschaf materialen en middelen voor 
kinderen met Hiv/Aids in het Gulden Garden Home weeshuis in India - 
www.sdwh.nl; 

 € 500,00  Stichting El Arbol: verbouw/verbetering van het botanische tuinproject met 
een gezondheidspost in Nacaragua - www.stichtingelarbol.nl. 

 € 500,00  PABO studenten InHolland: educatieve activiteiten in het Somawathi-
weeshuis in Sri Lanka door PABO studenten tijdens hun stage - 
www.weeshuisrilanka.nl; 

 € 500,00  Stichting Stop Poverty: bouw onderwijscentrum in Kabowa, Jinja in 
Oeganda voor scholing aan de allerarmste kinderen - www.stop-
poverty.org;  

 € 500,00  Creation Africa: aanbieden van kapperstraining/opleiding aan kansarme 
vrouwen in de sloppenwijken te Jinja, Oeganda in Africa – 
www.creationafrica.org; 

 € 500,00  Historische Vereniging Heiloo: bijdrage voor hun verhuizing/advertentie - 
www.hvheiloo.nl; 

 € 360,00  Stichting Regionale Archeologie Baduhenna: uitbreiding van de collectie in 
het museum - www.baduhenna.nl. 

 
Naast bovenstaande donaties worden er ook vaste donaties gegeven. 

 Maandelijks:  

2 Blindengeleidehonden á € 15,00;  
Gouden Dagen Fonds € 50,00;  
Stichting;Ouderenfonds € 50,00;  
Stichting Green Home Children in Roemenië.  
 

 Jaarlijks; 2e halfjaar:  

Sportlife (Patrick Rupsam) € 1.000,00;  
Vrienden van de Vijfhoek € 500,00  
Vrienden van het Sinterklaascomité € 500,00;  
Pleegkind Stichting Kartini, Malang Indonesië € 192,00;  
PTSS (Post Traumatish Stress Syndroom – hulphonden- € 100,00. 

 
Tevens wordt er elke week een opkikker van € 250,00 uitgedeeld. Deze zijn per maand te 
lezen in de uitkijkpost. 
 

 

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 

Rijksweg 127 

1906 BG Limmen 

072 532 59 62 

 

Openingstijden: dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
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