Oude kleding, schoenen en telefoons zijn geld waard:
Help Kovamo in actie komen tegen diabetes
Denk jij minimaal 20 zakken te kunnen vullen met behulp van je vrienden,
buren, collega’s, sportvereniging of andere bekenden, dan is stichting Kovamo
opzoek naar jou! Kom in actie voor het Diabetes Fonds.
Hoe?
 Stap 1: Maak een eigen pagina aan, door op “Doe Mee” te klikken op de
Diabeatit.nl/Kovamo pagina. Je wordt zo een van de deelnemers van de actie. Hier vertel
je waarom je meedoet en hoe vrienden en familie je kunnen helpen. Je pagina url zal
waarschijnlijk als volgt eruit zien www.diabeatit.nl/Voornaam+Achternaam.
 Stap 2: Vraag aandacht voor je actie. Ga bijvoorbeeld bij je buren langs en plaats een
oproep in de lokale supermarkt. Deel de link naar je persoonlijke actiepagina via social
media om mensen in je omgeving in actie te laten komen door kleding en oude telefoons
bij jou in te leveren. Denk aan een oproep via facebook bijvoorbeeld.
 Stap 3: verzamel de kleding, schoenen en telefoons.*
 Stap 4: wanneer voldoende spullen hebt ingezameld zal stichting Kovamo deze bij je
ophalen*. Hiervoor kun je contact opnemen met Henk van Doorn van stichting Kovamo.
(gegevens hieronder).
De zakken zullen verwerkt worden door Kovamo. Kleding en schoenen gesorteerd en
verkocht in Oostbloklanden en Afrika. Telefoons gerecycled en verwerkt tot nieuwe
grondstoffen. Het geld opgeleverd door jouw verzamelde spullen wordt op je eigen
actiepagina bijgeschreven door Kovamo voor het Diabetes Fonds.

*Eisen:
 Minimaal 100kg (+/- 20 zakken a 5 kg) ivm logistieke kosten.
 Schoenen graag gepaard aanbieden
 Telefoons in een aparte tas

Contact informatie
Kovamo over kleding, hoeveelheid, specificaties en ophalen:
Henk van Doorn.
email info@stichting-kovamo.nl
Mobiel: 06-42008512
Bij voldoende aanbod kan Kovamo een depotkar van 70 x70 x180 cm voor opslag leveren.
Informatie over de actiesite, en pagina’s en het Diabetes Fonds:
Info@diabeatit.nl
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