
 
 
 
 
 
 
 
 

GOEDE DOELEN TOP ZOVEEL van 2018 
 
 

Weet je, een van mijn klanten doet tijdens het opruimen regelmatig de volgende uitspraak: 
 

‘Hier heb ik het mooie wel van afgekeken, dit kan weg’ 
 

Hiermee neemt zij bewust afstand van de spullen die zij eerst mooi en aantrekkelijk vond en waar zij nu 
niets meer mee doet.  
 

Deze quote past héél goed in de jaarlijkse nieuwsbrief over goede doelen. Want spullen die je zelf 
wegdoet zijn voor anderen soms nog bruikbaar. Daarom lever ik regelmatig spullen van klanten in bij 
goede doelen. Verder heb ik het afgelopen jaar genoeg tips van jullie ontvangen van goede doelen die 
spullen innemen en daar weer goed mee doen. Wat wil je nog meer?  
 

Tijd dus voor de Goede Doelen Top Zoveel van voorjaar 2018!  
Nieuwsgierig naar de goede doelen van 2017? Die staan nog steeds op de site van Mijn Huis Op Orde! 
 

SITE MET ALLE GOEDE DOELEN 
De site inzameldoelen.nl is een platform waarop je honderden uiteenlopende goede doelen vindt. 
Je kunt daar heel gericht zoeken naar organisaties die boeken, linnengoed, speelgoed en nog veel meer 
inzamelen. Heel fijn zo’n site met alles bij elkaar. Met dank aan mijn collega Ingeborg Koot die de site 
heeft opgezet.  
 

KLUSSEN, NET EVEN ANDERS 
Ken je dat, al die restjes verf die nog goed zijn en waar je niets meer mee doet? De gemeente 
Amsterdam stelt deze verf ter beschikking van sociale projecten. Dat vind ik een leuk initiatief. Zeker als 
je weet dat circa 40% van het klein chemisch afval verfresten zijn. Dus inleveren al die halfvolle potten!  
 

En als je toch bezig bent. Kijk dan ook even je gereedschap na en lever dit in bij Gered gereedschap.  
 

KLEDING EN SPULLEN VOOR MOEDER EN KIND 
Vorig jaar plaatste ik al een aantal links van organisaties die baby- en kinderspullen innemen. Een andere 
goed initiatief voor het inzamelen van babyspullen is de stichting babyspullen.  
 

BIJZONDERE KLEDING MOMENTEN  
Afgelopen jaar ontmoette ik de moeder van Sarah Smit oprichtster van Stina Woods. Daar maken zij 
kleding van uitsluitend gerecycled materiaal. Je kunt er zelfs je eigen denim inleveren en daar wordt dan 
weer iets moois én unieks van gemaakt.  
 

Geen zin in recyclen maar wel in delen? Dan is Lena The Fashion Library iets voor jou. Daar kun je voor 
een vast bedrag per maand eindeloos kleding lenen en inleveren.  
 

Liever kleding ruilen? Karin Frenay styliste bij Soulstyling organiseert regelmatig kledingruilfeestjes in 
Haarlem. Neem de kleding waar je het ‘mooie van af hebt gekeken’ mee en ruil naar hartenlust. 
 

SLA ER MUNT UIT 
Ook ik kom ze nog regelmatig tegen in laatjes en bakjes. Allerlei munten waar je niet meer mee kunt 
betalen in Europa. De ‘muntenman’ uit Amsterdam neemt ze in en steunt met de opbrengst van jouw 
oude munten diverse goede doelen. Dus leegmaken die vakantieportemonees bakjes en laatjes! 

  

http://inzameldoelen.nl/
https://www.amsterdam.nl/afval/nieuws/verf-nieuw-leven/
https://www.amsterdam.nl/afval/nieuws/verf-nieuw-leven/
https://www.geredgereedschap.nl/
https://stichtingbabyspullen.nl/
https://stinawoods.com/
http://www.lena-library.com/
https://www.soulstyling.nl/kledingruil-feestje/
http://www.muntenactie.nl/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dit is de GOEDE DOELEN TOP ZOVEEL van 2018. Lees ook over de superleuke 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 doneren! 

 

         

http://mijnhuisoporde.apollo.business/Professional-organizer.html
http://mijnhuisoporde.apollo.business/contact-.html

