Aanleveren van spullen

Bezoek winkel ‘t Hergebruikertje

Inwoners van Lichtenvoorde, Mariënvelde,
Zieuwent, Harreveld, Vragender en Lievelde
kunnen bellen met inzamelaar Remondis.
Zij halen uw spullen gratis bij u thuis op:

Volg de Lievelderweg (vanaf Lichtenvoorde of
Groenlo) en sla af bij de Bakkerstraat (zie rode pijl
op de kaart). Onze winkel ligt aan de rechterzijde.

Stichting Oost Europa Hulp
Lichtenvoorde

0544-395542
Inwoners uit andere plaatsen kunnen contact
opnemen met Lambert Kuenen via 0646206289 of
info@soehl.nl

Kringloopwinkel ’t Hergebruikertje
Bakkerstraat 2a
7137 MV Lievelde
Openingstijden
Vrijdag:
13.30 - 17.00 uur
Zaterdag:
09.00 - 12.00 uur
Wij bestaan 20 jaar!
Al 20 jaar lang gaat er vrijwel elke maand
zo’n vracht vanuit Lievelde naar Roemenië.
Met dank aan jullie, al onze vrijwilligers en
onze vervoerder, Rozoti Spedition!
De meeste goederen die wij ontvangen gaan
naar Roemenië. Daarnaast kunt u terecht in
onze winkel ’t Hergebruikertje. De opbrengst
komt ten goede aan ontwikkelingsprojecten in
Roemenië.

06 30 43 57 62
alleen tijdens openingstijden te bereiken

‘t Hergebruikertje in Lievelde ligt op loopafstand

van het station Lichtenvoorde – Groenlo.
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Waarvoor doen we dit allemaal?

Groeten uit Roemeens Moldavië!
In samenwerking met de Asociatia Maghiarilor
Ceangai din Moldova (AMCM) bouwen we in het
plaatsje Vladnic dit vakantiekampje voor kinderen
die hier een week onderwijs én vakantie kunnen
combineren.

…voor een vracht vol humanitaire goederen van de
stichting Oost Europa Hulp Lichtenvoorde voor het
ziekenhuis in het Roemeense Marghita (Spitalul
Municipal Dr. Pop Mircea)

En tot slot, het SOEHL-Onderwijsproject in de
Roemeense regio Moldavië

…voor een aangepaste badkamer voor deze
jongeman i.s.m. Stichting Kindertehuis Popesti in
Aalten

…voor Dhr. Dani. Hij neemt deze Renault in gebruik
voor de maaltijdenvoorziening bij de keuken in
Salárd, ter beschikking gesteld door SOEHL

…En dat allemaal mede dankzij u, bedankt!

