
 
 

Goedemiddag collega ondernemers, 

 

Ik ben eigenaar van de Hypotheker Papendrecht op de Meent en ik wil jullie aandacht vragen voor het 

volgende. De stichting Teslawensrit rijdt komend weekend voor het 5e weekend op rij met circa 20 Tesla’s met 

hulpgoederen naar Polen en ze nemen dan Oekraïense vluchtelingen mee terug naar Nederland. Meer info is te 

vinden op https://teslawensrit.nl/ of https://www.facebook.com/Teslawensrit/.  

 

Mijn vrouw Yvonne rijdt komend week ook mee en wij zamelen deze week spullen en geld in om mee te 

nemen. Polen vangt op dit moment 2,5 miljoen Oekraïners op dus alle hulp is welkom. Ter plaatse kopen we 

boodschappen in het groot in omdat die daar veel goedkoper zijn dan in Nederland (en je steunt ze daarmee 

ook lokaal). De volgende zaken verzamelen of kopen we in Nederland in en nemen we mee : 

 

Omschrijving Aantal Omschrijving Aantal 

Aftershave Crémes 30 Knijpfruit 200 

Appels (kg) 200 Melk houdbaar liter 720 

Wegwerpborden x 100 50 Ondergoed 300 

Chocoladepoeder kg 40 Ontbijtgranen 50 

Deodorant 200 oploskoffie kg 300 

Energierepen 1000 Scheerapparaat voor dames 80 

Föhns 2 Shampoo liter 500 

Hand- en gezichtscrèmes 200 Shirtjes 200 

Ingeblikt voedsel 400 Slippers (paar) 100 

Jam in de pot 200 Stofzuiger, liefst met verlengsnoer 2 

Kattenvoer kg 20 Tandenborstel 500 

Keukenpapier rol 50 Tandpasta voor kinderen 150 

Kledingrek (kan ook 2ehands) 4 Tassen / koffers (mag 2e hands) 50 

Kleine yoghurtjes houdbaar 200 Universeel schoonmaakmiddel 30 

 

Ik zou jullie willen vragen of jullie dit doel willen steunen. Dit kan middels spullen van bovenstaande lijst of 

middels een geldelijke bijdrage. De bijdrage kan worden overgemaakt naar NL91 ABNA 0578 5449 46 t.n.v. AJM 

Dekker o.v.v. Oekraïne-bijdrage. Je mag natuurlijk ook een berichtje sturen voor meer info, een tikkie of als je 

spullen hebt om te doneren. 

 

Alvast bedankt voor het lezen van dit bericht ! 

 

Hartelijke groet, 

 

 

Arjen Dekker 

arjen.dekker@hypotheker.nl 

06-53206734 
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