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DE ACTIE
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Geef spullen voor de kinderen, leraren en gezinnen in The Gamiba via Smiling
Child of The Gambia. Tweedehands spullen die vaak nog goed zijn, kunnen
een nieuw leven krijgen in The Gambia. Kinderen, leraren en ouders kunnen
deze spullen goed gebruiken.

Over de actie:

Jaarlijks organiseert de stichting Smiling Child of The Gambia een inzamelingsactie voor 
nieuwe en tweedehands spullen. Deze actie vindt altijd plaats in januari en duurt dan de 
gehele maand!

In deze flyer geven wij je een idee van de verschillende spullen die ze in The Gambia goed 
kunnen gebruiken. Tegelijk beschrijven we hoe deze actie in elkaar steekt.

Hoe doe je mee?

Je start met het bemachtigen van een bananendoos. Deze zijn te verkrijgen bij de 
groenteboer of supermarkt. 

Eenmaal je bananendoos, dan vul je deze met spullen van jezelf en/of van vrienden en 
bekenden. Oeps... te veel spullen? Haal er dan snel nog een bananendoos bij! 

Spullen voor kinderen en gezinnen in The Gambia: Kleding: t-shirts, broeken, slippers, 
schoenen, jurkjes, lichte sweaters (geen enorme dikke winterkleding). School- en 
tekenspullen: pennen, schriften, potloden, krijt, kleurtjes, tekenboeken, Engelse 
leesboeken, etc. Verzorgingsspullen: shampoo's, potten vaseline, tandpasta, 
tandenborstels, zeep. Benodigdheden: rugzakjes ca. 17l, speelgoed, voetbaltenue's, 
sportkleding, voetbalschoenen. Etenswaren / Houdbaar: Dat liever niet! 

Eenmaal je bananendoos(dozen) gevuld? (niet dichtplakken) Deze worden ingezameld 
in januari aan de Dalemstraat 36, 4201 BP Gorinchem. Stuur een berichtje naar de 
stichting om een afspraak te maken.

Voor iedere bananendoos vragen wij een bijdrage à € 9,00 voor de verzendkosten 
naar The Gambia. Wij zorgen er persoonlijk voor dat alles netjes wordt verstuurd.

mailto:info@smilingchildofthegambia.nl


School- en tekenspullen

Persoonlijke spullen

En verder...

Sponsor je een kindje individueel? Dan weet je wellicht wat hij of zij later wil worden.
Wellicht kun je hem/haar hierbij helpen door materialen hiervoor te sturen?

Kinderen in The Gambia hebben heel weinig, waardoor zij en hun families alles wel 
kunnen gebruiken. Wees wel voorzichtig en niet te overdadig!

IDEEËN
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Ideeën en voorbeelden om je bananendoos mee te vullen.

Engelse lees- en leerboeken • schriften • tekenpapier • pennen • potloden • puntenslijpers • 
gummetjes • linialen • lijm • plakband • kinderschaartjes • rugzakken 17l • acrylverf • kwastjes 
• krijtjes, wit en kleur • krijtverf voor schoolbord • roller om de krijtverf aan te brengen • 
dettol • allesreiniger • chloor • schoonmaak middelen • spons • handveger • vuilniszakken • 
bekers • bordjes • oploskoffie • thee • cup-a-soup • bidon • afsluitbare bekers • warmhoud 
flessen • springtouw • voetbal • ballen • opblaaspompje • knuffels • poppen • speelgoed • 
tennisballen • rackets • EHBO-trommels • pleisters • verband •

Kinderkleding; alles is goed! • volwassene kleding voor broers, zussen, ouders, de 
community • schoenen • sandalen • slippers • laarzen • géén dikke winterkleding of 
winterschoenen •handdoeken • plaids • tandenborstels • tandpasta • zeepblokken • shampoo 
• potten vaseline • make-up • kam • borstel • haarelastiekjes • 

Sport spullen
Voetbaltenue’s voor jongens en meisjes (leeftijd ca. 11 – 14 jaar) • voetbalschoenen voor 
jongens en  meisjes • pionnen • springtouwen • bidons • ballen • 



Het versturen van deze spullen kan enkel in een bananendoos.

Zorg ervoor dat de boven- en onderkant zijn afgedekt, niet dichtplakken. Grepen 
aan de zijkant open.

Het gewicht van de banendoos maakt niet uit, als deze maar tilbaar blijft.

Zorg dat er een kleine inventarisatie lijst bij de doos zit.

Producten die kunnen gaan lekken graag extra goed verpakken.

Producten die alleen werken op batterij, graag extra batterijen mee versturen.

Alles wat niet geschikt is voor de school of het sponsorkindje wordt doorgegeven, 
geruild of verkocht.

Wij hebben geen luxe artikelen op deze lijst staan. Wil je toch luxe artikelen zoals 
sierraden, of telefoons, ipads of andere elektronica sturen informeer dan even via 
de stichting.

Belangrijk...

BELANGRIJK

Nog even belangrijke bulletpoints, zodat we zeker weten
dat jouw bananendoos op de juiste manier aangeleverd wordt en daarmee
mee kan voor verzending.
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