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Voor de ondersteunde gezinnen: 
 Maandverband. 
 Schoonmaak- en (af)wasmiddelen. 
 Huishoudhandschoenen, alle maten. 
 Pleisters en verband. 
 Incontinentiemateriaal. 
 Vitaminetabletten & pijnstillers. 
 Toiletartikelen, ook tandpasta en tandenborstels. 
 Schoolspullen, zoals pennen, potloden, schriften, 

liniaal en passers, gum, rekenmachientjes, scharen, 
rugtassen, enz. 

 Lakens, slopen, handdoeken, theedoeken, enz. 
 Restanten installatiematerialen op het gebied van 

elektra, waterleiding, verwarming, enz. 
 Alle soorten gereedschap, ook elektrisch. 
 Goede heren- en damesfietsen. 
 Strijkplanken / strijkbouten. 
 
Levensmiddelen: 
 Droge producten, zoals suiker, zout, meel, bonen, 

macaroni, rijst, Brinta, bouillonblokjes, soep, enz. 
 Zonnebloemolie, olijfolie. 
 Houdbare melk, chocolademelk of poedermelk. 
 Koffie, vruchtenthee, cacao, enz. 
 Snoep, biscuit, enz. (Roemenen houden niet zo van 

drop of pepermunt). 
 Babyvoeding, Roosvicee, enz. 
 
 
Let op de houdbaarheidsdatum! 

 
Voor het ziekenhuis en verzorgingstehuis: 
 Alle soorten medische apparatuur. 

(bij twijfel, neem s.v.p. contact met ons op) 
 Linnengoed, zoals lakens, slopen, handdoeken, 

theedoeken. 
 Waterdichte matrashoezen en beddenzeiltjes. 
 Matrassen, ook voor kinderbedjes van 140 x 70 cm. 
 Speelgoed, mits heel en compleet (liefst geen 

knuffels, want daar hebben we al heel veel van). 
 Kleurboeken en teken- en knutselmateriaal. 
 Plakplastic voor in kasten. 
 Verf, muurvuller en saus voor plafonds en wanden 

(liefst geen aangebroken verpakkingen). 
 Incontinentiemateriaal. 
 Verbandmiddelen en pleisters. 
 Latex handschoenen, alle maten. 
 Toiletartikelen, tandpasta en tandenborstels. 
 Schoonmaak- en (af)wasmiddelen. 
 Desinfectiemiddelen. 
 Buigbare rietjes. 
 Koorts thermometers. 
 Afvalbakken met bijbehorende zakken. 
 Whiteboards met bijbehorende stiften. 
 Elektrische aardappelschilmachine. 
 Elektrische gehaktmolen. 
 Rolstoelen, rollators, krukken, loophekken en 

wandelstokken. 
 Incontinentiemateriaal. 

 
Nog goed bruikbare kleding, linnengoed, schoenen en dekens zijn ook altijd welkom, mits schoon en heel. 
Uiteraard verzorgt St. MINO het transport van alle aangeboden materialen naar de juiste plaats van bestemming. 
Bijdragen in de kosten voor het transport zijn vanzelfsprekend altijd welkom.  
Gebruik stevige dozen en maak deze voor zover mogelijk niet zwaarder dan 10 Kg per stuk. 
Voor vragen of verdere details kunt u ons altijd persoonlijk benaderen. 
 
 
Met hartelijke groeten van het MINO-team: 
 
 Voorzitster:  A. ter Velde-Frelink  Tel. 038-3764904 
 Penningmeester G.J. Dekker   Tel. 06-29303179 
 Secretaris:  A. de Jager   Tel. 06-21572827 
 

Let op: St. MINO is een ANBI-instelling, dus al uw giften zijn aftrekbaar van de Belasting.         K.v.K.: 41024537 
Tel.: 038-3324191  Algemene giften:   NL54 INGB 0003 5418 76      Website: www.mino-kampen.nl 
Fax: 038-3323127  Familie Adoptie Programma: NL86 INGB 0002 5531 61     E-mail: mino@jagerweb.nl 


