
 

 
Aan onze sponsors, medewerkers en vrijwilligers, 
  
Voor het sociale project 
”Roemenië voor de Roemenen” 
is begin oktober 2018 door 
Cees en Thea met een winkeltje 
in Fintinele gestart: 
Er is een ruimte gehuurd, 
inrichting opgebouwd en 
spullen in het rek 
gelegd/gehangen. 
 
Heel veel werk met als doel:  
- een extra inkomensbron te 
  creëren voor de activiteiten; 
- voor de sociaal zwakkeren in 
   het dorp en omgeving 
kwalitatief goede dingen tegen 
een  lage prijs aan te bieden; 
- meer zichtbaar te zijn in het dorp en contacten te leggen met de bevolking; 
- in overleg met de sociale dienst van de gemeente 2 of 3 mensen een inkomen te bieden; 
- Inmiddels hebben nu 3 mensen een baan, hierdoor hebben zij nu een inkomen en recht 
  op een ziektekosten verzekering en bouwen zij een pensioen op.  
- Eens per maand halen Cees en Thea een arm gezin op en  mogen ze in de winkel kleding 
  uitzoeken.  
- En al het overige wat niet verkocht wordt gaat naar sociale instellingen zoals tehuizen,  
  kerken, etc. 
 

Dus echt een win-win situatie. 
En het loopt goed, zo goed 
dat het knelpunt de aanvoer 
vanuit Nederland lijkt te gaan 
worden. 
 
Op grond van 2019  hebben 
we een top-9 gemaakt 
van de zgn. snellopers. Want 
wij willen voorkomen dat wij 
spullen sturen, waar ze niets 
mee kunnen. 
Vandaar ons opsomming op 
pagina 2 in volgorde van 
populariteit en van goede 
kwaliteit. 

 
 



 

 
1.         Linnengoed; 
            Lakens, dekens, dekbedden, kussens, handdoeken en aanverwante artikelen. 
2.         Kleding,  
            Alles is welkom, met name een maatje meer is vraag naar. Rokken zijn heel gewild. 
            Maar ook schoenen zijn prima, vooral mannenschoenen. 
3.         Keukenspullen; 
            Vooral grote lepels, vleesvorken, grote pannen, mixers,  
            Elektrisch materiaal zoals magnetrons, koffiezetapparaten maar klein spul is ook 
            welkom. 
4.         Speelgoed;  
            auto’s, houten puzzels, poppen, boeken met plaatjes (zonder tekst); 
5.         Gereedschap; 
            Elektrisch- of handgereedschap. Het vliegt de winkel uit. 
6.         Hebbedingetjes; 
            Popjes, beestjes, knuffels, kleine beeldjes, het wordt allemaal verkocht. 
7.         Gebruikte en bruikbare fietsen, een nieuwe terrein voor ons, er is veel vraag naar, 
            dat is zeker. 
8.         Rolstoelen, rollators, wandelstokken en krukken zijn welkom deze worden altijd gratis 
            uitgedeeld. 
9.         Verpakking; 
            Wij doen ook graag milieu bewust mee dus vragen we de papieren tas die u niet meer 
            gebruikt in te leveren dan gebruiken wij hem hier weer.  
 

Dit is een eerste inventarisatie voor 
2020. 
Voor 2021 wordt weer een nieuwe lijst 
gemaakt, omdat we dan nog meer 
inzicht hebben. 
 
Misschien ontstaat hiermee een indruk 
van commercialiteit. 
Dat klopt ook, maar alle inkomsten 
komen voor 100 % ten goede van ons 
project in Fintinele: ouderenzorg, 
armenzorg, kinderwerk en nog andere 
doelen die binnen ons bereik komen als 
de winkelverkopen zo door kunnen 
gaan. 
 

Heeft u ook iets uit de lijst wat u aan ons wilt doneren bel dan met de 
onderstaande nummers dan vertellen zij u waar u dit kunt inleveren. 
 

Voor Alphen aan den Rijn en omstreken Mathieu van Oudenallen  
06 509 49436 
Voor Utrecht en omstreken  Ruud Versluis 030-6012146 
Voor Amersfoort en omstreken Gert van der top 06 2285 9375 


