RUIM JE KAST OP VOOR WSBF!
INZAMELINGSACTIE GEBRUIKTE KLEDING EN SCHOENEN!
Voel je ook dat het voorjaar eraan komt? Ook zo’n zin om de winterkleren uit je kast te halen en te
vervangen voor frisse en vrolijke voorjaarskleding Is je kast gevuld met kledingstukken die je stiekem
nooit gedragen hebt en dat ook niet meer gaat doen? Staan je schoenen overal gestapeld en weet je
dat je zeker de helft daarvan niet meer gaat dragen?
Dan wordt het de hoogste tijd om je kast op te ruimen!
Natuurlijk gooi je deze kleding niet weg. Misschien heb je al eens eerder een zak met kleding en
schoenen in een kledingcontainer gedaan voor het goede doel? Bewaar dan nu deze zakken voor de
gebruikte kleding en schoenen inzamelingsactie van WSBF!
Niet alleen steun je met de inzameling goede doelen projecten, maar ook je eigen vereniging!
WSBF ontvangt namelijk voor elke kilo een vergoeding en dat kunnen we natuurlijk goed gebruiken
voor bijvoorbeeld de aanschaf van materialen, zaalhuur of het voorkomen van een verhoging van de
contributie.
Wanneer en waar kan ik de zakken inleveren?
Datum: Gedurende de hele week van maandag 16 april 2018 t/m vrijdag 20 april 2018
Tijdstip: Voor of na de trainingen
Waar: Sporthal Surventohal, De Ketting 1, 9231 AK Surhuisterveen
Hoe werkt het precies?
- Verzamel je kleding en schoenen in zakken (mogen gewone huisvuilzakken zijn)
- Zorg ervoor dat de schoenen per paar aan elkaar gebonden zijn (bijvoorbeeld met een touwtje of
elastiek)
- Neem de zakken mee naar de sporthal en zet ze in de EHBO ruimte

Waar gaat de ingeleverde kleding en schoenen naartoe?
A&F Trading is de dienstverlener van o.a. goede doelen Stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood. A&F Trading zamelt in heel Nederland de kleding in en draagt er zorg voor dat de kleding en
schoenen worden gesorteerd. De gesorteerde kleding wordt vervolgens wereldwijd getransporteerd
en verkocht. De opbrengst van de kledingverkoop komt o.a. ten goede aan de ontwikkelingsprojecten
van goede doelen projecten.
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