
 

Inzameling Iris 

WE ZITTEN VOL!!!!  

Het is geweldig hoeveel er in zo’n korte tijd is ingezameld. We willen u/jullie allen bedanken 

voor de geweldige respons op onze oproep.  

De planning was een 20-foot container (een kleine ) te vullen. Al heel snel bleken we 

zoveel gekregen te hebben dat de 20-foot container te klein zou zijn. Dus zijn we gaan 

informeren of bij Iris ook een 40-foot container gelost kan worden. En ja het licht ging op 

groen – ook degene die de container geschonken had en ieder in het verdere proces zoals 

de  vervoerder gaven aan mee te willen gaan in de grote container – geweldig! Dus gingen 

we vol enthousiasme verder met inzamelen. En het bleef binnenstromen. De planning was 1 

avond in de maand. Dat werd diverse keren twee of soms zelfs drie keer in de maand. Nu 

hebben we zoveel dat ook de grote container uit zijn voegen barst.  

Dus we stoppen met inzamelen.  

De voorbereidingen voor het versturen van de container worden nu getroffen. Als die stap 

gezet is gaan we de container inladen en dat wordt een klus voor de vaklui, want ieder gaatje 

zal benut moeten worden om alles mee te kunnen geven. 

Dus nogmaals reuze bedank voor jullie inzet. Maar hiermee is de klus nog niet geklaard. We 

willen nogmaals een beroep op jullie doen. Doordat de container twee keer zo groot is 

geworden, worden ook de invoerrechten verdubbeld. Dus ….. jullie begrijpen het vast al, een 

geldelijke donatie zou ook nog heel welkom zijn. 

We zetten een “spaarpot” in de hal van de kerk, waarin jullie een gift kunnen doen. 

Heel hartelijk bedankt voor jullie vrijgevigheid. We hopen dat jullie ook deze laatste stap met 

ons willen zetten. 

 

Marga,  Helma, Sonja, Ria, Rinus,, Andre, Bert, Anita , Henk en Gerrie. 

 

Wat we doen, is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we het niet deden, zou de 

oceaan kleiner zijn vanwege deze ontbrekende druppel!’  Moeder Teresa  

 


