
  

 

Kleding inzamelen met de Bag2School actie. 

Doe je ook weer mee?

 

 

Twee keer per jaar doen wij als vereniging mee aan de Bag2School actie. 

worden bekend gemaakt via onze Social Media pagina

Je kunt dan oude kleding, schoenen, knuffelbeesten etc. inleveren bij de activiteiten

commissie in het sportcafé van de Arcus. 

Je kunt hiervoor de zakken van Bag2School gebruiken (

trainingen) maar een andere zak is ook prima.

 

We ontvangen per kilo kleding een vast bedrag van Bag2School en zij hergebruiken of 

recyclen de spullen. We halen hiermee elke keer een mooi bedrag op voor onze vereniging!

 

Vraag ook je familie, buren en kennissen of ze nog oude kleding hebben. Hoe meer we 

ophalen, des te meer opbrengst voor The Flyers! 

 

Wat mag wél ingeleverd worden?

● Goede kwaliteit tweedehands kleding

● Lakens, dekens 

● Gordijnen 

● Handdoeken 

● Knuffelbeesten 

● Schoenen (per paar en aan elkaar gebonden)

● Riemen/ceintuurs 

● Handtassen 

Wat mag niet ingeleverd worden?

● Vuile of natte kleding 

● Gescheurde of beschadigde kleding

● Enkele schoenen 

● Afgeknipt materiaal 

● Lappen 

● Matten 

● Tapijten 

● Kussens, dekbedden 

● Snuisterijen 

● Bedrijfskleding 

● Speelgoed 
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