
 

Iris Ministries 

Zoals iedereen wel gezien zal hebben zijn Bert, Anita, Anne en Thea weer terug uit Mozambique. Zij 
hebben veel te vertellen en te laten zien. Op een later moment dit jaar zullen zij hun ervaringen met 
ons delen. 

Er is een mogelijkheid om een container te vullen met kleding speelgoed etc wat dan naar Iris 
verscheept kan worden en ja dus…. is er een “containercommissie” ontstaan, bestaande uit Helma 
Verburg, Marga Wilschut, Teuni de Wit, Ria de Groot en Gerrie van Dijk. 

We hebben , voor hun reis, met Bert en Anita overlegd dat zij zouden inventariseren waar het 
meeste behoefte aan is. Wij hebben een mooie lijst ontvangen. We willen in september/oktober een 
inzameling houden, maar u nu alvast vragen eens in uw kasten, bij vrienden etc te kijken of er 
bruikbare (heel, schoon etc) dingen zijn die u wel voor Iris af wil staan. We zijn op zoek naar: 

- Lakens , dekbedden, dekbedovertrekken – voor 1 persoonsbedden 

- Handdoeken 

- kleding voor jongens  van 4-16 jaar – shorts, jeans, truien, shirts (dunne) jassen 

- Kleding meisjes van 3-16 jaar – jurken, rokken(geen shorts), shirtjes, topjes, vestjes, truien 

- Gymschoenen – voor jongens  en meisjes tot 16 jaar 

- Schoenen – tot 8 jaar 

- Baby’s – babykleertjes, babylakens, babyschoentjes 

- Kleding voor volwassenen – kleding t/m maat M 

- Sportkleding, voetbalnet, volleybalnet, basketbalbord, voetballen, volleyballen , basketballen  
  (voetbalpomp) 

- Meubilair- bankstellen , stoelen, schoolmeubilair, computer desks- bureaus 

- Naaimachines 

- Autogereedschap – hamers, steeksleutels, moersleutels, wielsleutels 

- Speelgoed – stevig speelgoed, puzzels 



Het is een hele lijst, maar het is ook een grote container, dus er kan veel  in. Het precieze 
inzamelmoment zullen we later bekendmaken, maar we hopen dat u alvast gaat sparen.  Alle spullen 
al weggedaan? Dan kunt u misschien uw bijdrage leveren bij het betalen van de invoerrechten. 

 

Soms betekent geloof eenvoudigweg: weten dat God dingen kan doen, of Hij ze nu doet of niet.  
(Daniël 3 : 17,18) 

Gerrie van Dijk 


