
Inzamelgids
hulpgoederen

Help jij ons om 
door te gaan?

Wat gebeurt er met de  
ingezamelde items in  
het logistieke centrum 
van CRR?

www.stichtingcrr.nl

De wens van CRR is doorlopend landelijke 
dekking met inzamelpunten te houden. 
Help jij mee met een doelgerichte actie 
of als inzamelpunt voor (on)bepaalde 
tijd? Ook kun je ons komen helpen in  
de opslag van CRR. Vele handen maken 
licht werk!

Laat van je horen en mail ons op  
info@christianrefugeerelief.com

Openingstijdens opslag  
CRR Nieuw-Lekkerland
Iedere dinsdagavond  19.00h - 21.30h
Iedere zaterdagmorgen   9.00h - 12.00h

Zie voor meer informatie de website. 
Hier vind je inzameldocumenten en de 
transportplanning naar de verschillende 
bestemmingen.

IBAN NL74 RABO 0306 6331 83 
info@christianrefugeerelief.com

Wanneer u/jij je ingezamelde items 
komt brengen is dit nog niet klaar voor 
transport. Een team van vrijwilligers 
komt 2 keer per week in de loods en 
gaan verder met sorteren waar jij  
gestopt bent. 

Alles wat binnenkomt wordt verder 
uitgesorteerd naar geslacht en maat. 
Dit wordt herpakt en per doos gelabeld. 
CRR gebruikt kleding, hygiëne en  
overige labels voor op de dozen. 
Op deze labels kunnen we aankruisen 
en invullen wat er in de doos zit. 
Zo krijg je bijvoorbeeld een doos met 
een kledinglabel waarop de broek 
is aangevinkt, voor mannen, de maat 
S met aantal 24. Op deze manier 
wordt ieder kledingstuk verwerkt.

Per pallet worden de goederen en 
aantallen verwerkt op paklijsten, zo 
weten CRR en de ontvangende  
partij altijd wat er aan hulp- 
goederen onderweg is. Omdat 
we zoveel voorwerk al  
hebben verzorgd voordat 
het in het hulptransport 
gezet wordt, kunnen de 
hulpgoederen direct na  
aankomst in de vluchtelingen- 
kampen uitgedeeld worden. 

“Help mee  
met een  

doelgerichte  
actie of als  

inzamelpunt”

“Dankzij al het  
voorwerk kunnen de 
 hulpgoederen straks  
direct na aankomst  

uitgedeeld worden in  
de vluchtelingen- 

kampen”



Hulptransporten 

Christian  
Refugee Relief
CRR organiseert hulptransporten naar 
de Griekse vluchtelingenkampen. Met 
name naar de eilanden Lesbos, Samos 
en Chios. Ook op het vaste land zijn 
vluchtelingenkampen waar CRR haar 
bijdrage wil gaan leveren door middel 
van hulptransporten.

De hulptransporten worden met hulp 
van heel veel mensen (inzamelpunten) 
uit heel Nederland opgezet en gevuld 
met hulpgoederen. Vanuit het hele 
land zijn inzamelpunten actief om het 
netwerk om hen heen te activeren 
op een laagdrempelige wijze mee te 
helpen met het vullen van de trailers 
vol hulpgoederen die door CRR naar 
bestemming worden gebracht.

In deze gids staat alles beschreven 
over het begrip inzamelen. Hoe jij als 
inzamelpunt stichting CRR het 
meest effectief kan helpen. 
Dit is zo opgezet omdat, 
als we met elkaar 
dezelfde werkwijze 
hanteren, deze hulp 
het beste aankomt 
op de plekken waar 
dit zo hard nodig is.

• Kleding alle maten tot en met XL  
(zomer / winter) 
• Jassen 
• Truien 
• Broeken
• T-shirts korte mouw
• T-shirts lange mouw
• Schoenen

• Slaapzakken
• Tenten
• Sjaal/muts/handschoenen
• Waterkruiken
• Grote badhanddoeken
• Fleecedekens

• Luiers & baby(billen)doekjes 
• Maandverband
• Ondergoed
• Sokken
• Fles shampoo
• Blok zeep
• Tandpasta volwassen
• Tandpasta kind
• Tandenborstels

• Scheermesjes
• Kam/borstel
• Paracetamol
• Sudocreme

Inzameling vanuit inzamelpunten, doelgerichte winkelacties  
of gericht op 1 product zoals bijvoorbeeld een luieractie. 

• Dekbedden (overtrek)
• Kussens
• Knuffels
• Speelgoed
• Bodywarmers
• Poncho’s
• Riemen
• Pakken (pakjas/pantalon)
• (Toilet) tassen / koffers /  

bigshoppers 
• Jurk(jes)

• Rokken
• Pyjama’s 
• Tweedehands ondergoed 
• Tweedehands sokken
• Versleten kleding 
• Versleten schoenen
• Verzorgingsproducten
• Deo/parfum/eau-du-toilette

Zo draag je het meest bij aan  
een waardevol hulptransport

Wat we in Nederland  
inzamelen (tweedehands)

Wat we in Nederland  
inzamelen en inkopen (nieuw)

Wat we NIET  
inzamelen

We zijn dankbaar voor alle hulp die  
we krijgen van diverse inzamelpunten in  
Nederland. Met uw en jouw hulp kunnen 
we de groeiende vraag naar kleding, hygiëne  
producten en overige hulpgoederen zo 
snel en goed als mogelijk beantwoorden.

Omdat alle werkzaamheden van het team 
van CRR op vrijwillige basis gedaan wordt 
leggen we de lat wat hoger dan basic inza- 
melen en eens in de zoveel tijd je zakken 
ingezamelde (alles-bij-elkaar) kleding bij  
ons langs te brengen. Het kost veel 
tijd om alles wat bij CRR gebracht wordt  
uit te sorteren en per items en maat te 
sorteren en te verpakken. Je begrijpt wel 

dat we zuinig zijn op onze vrijwilligers  
en daarom de inzamelpunten vragen met  
aandacht en zorg onderstaande punten/
informatie in acht te nemen.

• Kijk kritisch naar wat je binnen krijgt. 
Zijn het kledingstukken of schoenen die 
je zelf niet zou willen dragen omdat het 
kapot, versleten of vies is, vraag jezelf 
dan af of de mensen in de vluchtelingen-
kampen er wel blij van worden. Daarnaast: 
staat het niet op de lijst, doneer het 
dan zelf aan de lokale kledingcontainer 
of kringloop. Er is goed nagedacht over 
de lijst met wat we WEL en NIET inza-
melen. Houdt deze informatie dan ook 

strikt aan. Bij twijfel; neem contact op 
met ons.

• Houdt het inzamelen voor jezelf over-
zichtelijk en kies desnoods een select 
aantal items uit waar je de focus op legt. 
Communiceer dit ook met je directe  
omgeving.

• Wanneer je kleding inzamelt; zorg bij 
voorkeur voor een eerste sorteerslag en 
verpak broeken bij broeken, truien bij 
truien, t-shirts korte mouw bij t-shirts 
met korte mouw enz. Hiermee bespaar 
je de eerste uitsorteerslag in de logistiek 
van CRR.

• Verpak alles bij voorkeur in bananen- 
dozen. Dit is voor CRR het meest gebruikte 
formaat doos waamee de trailers vier-
kant vol geladen kunnen worden. Met  

allerlei diversiteit aan dozen verliezen we 
kostbare ruimte in de trailers. Bananen- 
dozen zijn bij lokale supermarkten en 
groenteboeren verkrijgbaar. 

• CRR koopt regelmatig grote partijen 
shampoo, tandpasta, tandenborstels, 
luiers en babydoekjes in. Dit omdat de 
vraag tot nu toe groter is dan de ingeza-
melde hoeveelheden. Je zou ons enorm 
helpen als je extra focus zou kunnen  
leggen op de inzameling van hygiëne 
producten en luiers. 

• We gaan er vanuit dat je de ingezamelde 
items in de opslag van CRR komt brengen. 
We hebben in principe geen ophaal- 
mogelijkheden. Mocht je echt teveel 
hebben om zelf te komen brengen, neem 
dan natuurlijk contact met ons op.

“als we met elkaar  
dezelfde werkwijze 

hanteren, komt deze 
hulp het beste aan op 
de plekken waar dit  

zo hard nodig is”


