
Kringloopwinkeli heeft vanaf april 2019 aan de onderstaande doelen geld weggeven!!  

 

 € 1.500,00  Stichting Tess Unlimited in Guatemala : uitvoeren operaties 

voor kinderen en volwassenen, geboren met schisis (hazelip); 

 € 1.500,00  Stichting Mago – West Kenia : aankoop smokelescookers ;  

 € 750,00  Dojo ’t Loo- aanschaf AED apparaat op het (sport)gebouw aan 

de Bergeonstraat in Heiloo; 

 € 500,00  Sekolah Batulaijar School Dusun in Penanggak/Lombok: 

aanschaf lesmateriaal en meubilair. Deze school is zwaar getroffen door de 
aardbeving;  

 € 500,00  Resource Link Foundation Netherlands in Ghana : bijdrage voor 

de bouw van 2 waterinstallaties, hygiënetraining voor meisjes en schoolmateriaal; 

 € 500,00  De heer en mevrouw Grandiek in Warmenhuizen: verzamelen 

en verzenden spullen (brillen, kraampakketten, naaimachines etc.) voor de bevolking 
in Gambia; 

 € 500,00  Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp; organiseren 

vakantiekamp voor getraumatiseerde kinderen uit voormalige Europese oorlogs-
gebieden; 

 € 500,00  Stichting Fursa – Kenia; onderwijs en sport aan kinderen in het 

Fursa Centra;  

 € 500,00  Stichting Gambia School Children: bouwen klaslokalen (fase 2) 

Voor kinderen; 

 € 500,00  Stichting WOL -onderwijs in Burkina Faso-: bestrijden school-

verzuim onder meisjes in het voortgezet onderwijs door het beschikbaar stellen van 
wasbaar maandverband; 

 € 500,00  Stichting Anders Leren -Suriname-: opknappen schuurcontainer 

schoolplein in Alkmaar in Commewijne de SO en VSO school Mon Tresor; 

 € 500,00  Stichting Ajuta, gemeente Sighetu, Roemenië: verbeteren 

woon- voorziening voor psychiatrische patienten; 

 € 500,00  Stichting Un Abrazo Para Los Amigos, Argentinië; bijdrage voor 

de naschoolse opvang, warme maaltijden, sporten etc.; 

 € 500,00  Digital Education Africa Network; onderwijs in de informele 

sector, 21e eeuwse vaardigheden in Kenia;  

 € 500,00  Stichting Tools to Work : reviseren gereedschap en beschikbaar 

stellen aan jongeren die werkzaam zijn op de Dandora dumpsite Nairobi, Kenia; 

 € 250,00  Stichting Vrienden Noordhollands Jeugdorkest : onderhoud 

instrumenten en aanschaf triangel;  

 € 250,00  Bibliotheek 25e Uit&Zo: bijdrage (certificaat) voor de organisatie 

van de Uit&Zo op zaterdag 7 september 2019;  

 € 125,00  Stichting Zelfstandig wonen Heiloo; aanschaf regenton en 

kookpannen voor de gemeenschappelijke ruimte.  
 
Naast bovenstaande donaties worden er ook maandelijkse en jaarlijkse giften gegeven: o.a. 

Stichting Gered Gereedschap € 300,00 per jaar.  

 Tevens schenkt XopX elke week een opkikker van € 250,00. Deze zijn te elke maand 
te lezen in de uitkijkpost en op de website van xopx.  

 
Het is druk 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, tel. 072 532 
59 62. Openingstijden: dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00 
uur.  
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