
        
    
 
 
 
 
 
 

GOEDE DOELEN TOP 20 van 2017 
 
 

Op mijn oproep op Facebook om leuke en zinvolle goede doelen aan te dragen heb ik leuke reacties 
ontvangen! Het is fijn om te lezen dat er veel mensen spullen inzamelen en voor hergebruik inleveren.  
 

En ondertussen zijn het meer dan 20 doelen geworden! Onder sommige links zitten meerdere goede 
doelen verstopt. Dit is de Goede Doelen Top 20 van het voorjaar 2017! 

 

SPULLEN WEGBRENGEN EN ONLINE AANBIEDEN 
Goede doelen in de buurt vind je makkelijk op www.spullenschenken.nl .  
Dorcas is een goede doelen organisatie die spullen inzamelt voor buitenlandse hulpverlening.  
 

Digitaal (gratis) spullen aanbieden die worden opgehaald kan op weggeefhoek.nl en weggeefhoek.net . 
Maar ook op gratisoptehalen.nl   
In de weggeefwinkels kunnen spullen worden ingeleverd en gehaald: weggeefwinkels.nl  
 

KLEDING EN SPULLEN VOOR MOEDER EN KIND 
Organisaties die zorgen voor (jonge) moeders met kinderen zijn: spirit.nl,  altra.nl en kenterjeugdhulp.nl  
zij kunnen baby en kinderspullen goed gebruiken. 
 

KLEDING  
Geen zin om kleding naar de tweedehandswinkel te brengen? Hier kun je kleding inleveren voor 
hergebruik: reshare.nl. En op kledingbank.nl vind je de adressen waar je kleding in kan brengen.  
 

GEREEDSCHAP  
Gered gereedschap  neemt bruikbaar gereedschap in. Op de site staan de inleveradressen.  
 

DEKENS EN HANDDOEKEN  
Denk ook eens aan het plaatselijke dierenasiel, de dierenarts, vogel- of egel opvang. Zij gebruiken 
dekens en handdoeken bij de verzorging van de dieren.  
 

Een andere organisatie die inspeelt op de actualiteit en praktische hulp biedt in het buitenland is 
Doneer je Deken, lees hier over hun laatste acties.  

 

CARTRIDGES EN TELEFOONS 
Voor het inleveren van cartridges en telefoons kijk je op de site van Eeko en kies je voor ‘particulieren’. 
Je vindt hier leuke goede doelen die blij zijn met jouw lege cartridge of telefoon.  
 

PARAPLU’S 
Bij atelier Voordam in Alkmaar lever je kapotte paraplu’s in www.dewaerden.nl. Zij maken er weer een 
mooi product van.  
 

Dit is de top 20 van goede doelen van 2017. Volgend jaar weer een rondje?  
 

Ook zin om op te ruimen en spullen te doneren? Ik help je daarbij, het is mijn vak én ik vind het leuk om 
te doen. Neem gerust contact op. 
 

        Succes met opruimen én weggeven! 

http://www.spullenschenken.nl/
https://dorcas.nl/
http://weggeefhoek.nl/
http://weggeefhoek.net/
http://www.gratisoptehalen.nl/
http://www.weggeefwinkels.nl/
http://spirit.nl/
http://altra.nl/
http://www.kenterjeugdhulp.nl/
http://www.reshare.nl/
https://sites.google.com/site/kledingbank/
http://geredgereedschap.nl/
https://www.facebook.com/doneerjedeken/
http://www.eeko.com/
http://www.dewaerden.nl/
http://mijnhuisoporde.apollo.business/Professional-organizer.html
http://mijnhuisoporde.apollo.business/contact-.html

