
 

Samen voor de  
Voedselbank 
Stichting Time to Help en Voedselbank 
Rotterdam slaan van 14 t/m 18 december 
de handen ineen om de Voedselbanken 
te ondersteunen met de actie ‘Samen 
voor de voedselbank' met als doel om 
voedsel in te zamelen voor de 
hulpbehoevende mensen in Nederland. 
Voor de inzamelingsactie van de 
Voedselbank stonden we samen met 
onze vrijwilligers op meerdere locaties in 
Rotterdam bij de Albert Heijn en 
Hoogvliet supermarkten. We willen de 

Voedselbank bedanken 
voor een strakke 
organisatie en de 
vrijwilligers voor hun inzet 
tijdens de inzamelingsactie. 

Stichting Time to Help 
Juli – December 2015 
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Syrische Vluchtelingen 

In Syrië is sinds 2011 een burgeroorlog 

aan de gang die ruim 100.000 mensen 

het leven heeft gekost. Miljoenen mensen 

zijn op de vlucht voor het geweld. Ruim 4 

miljoen mannen, vrouwen en kinderen 

zijn hun land ontvlucht.In september 

waren honderden  

In September waren honderden Syrische 

vluchtelingen te gast bij Stichting Time to 

Help. We hebben in Oostenrijk (Wenen) 

900 vluchtelingen en in Hongarije 700 

vluchtelingen voorzien van warme 

maaltijden (soep, rijst en vlees) en 

kledingdonaties. Onze dank gaat uit naar 

onze donateurs en vrijwilligers die dit 

mede mogelijk gemaakt hebben. 

Kledingdonaties voor Syrische 
Vluchtelingen in Zwolle!! 

 Voor een groep mannelijke Syrische 
vluchtelingen die in de IJsselhallen 
in Zwolle zijn opgenomen hebben 
we een kledinginzamelingsactie 

gehouden op verschillende 
locaties. Er werd vooral winterkleding 

ingezameld.  
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Feest is plezier  
voor iedereen 

Offerfeest voor arme gezinnen in 

Rotterdam & Utrecht 

In verband met Offerfeest hebben we in 

samenwerking met Stichting Mara 

(Rotterdam) en Voedselbank Utrecht 

arme gezinnen voorzien van offervlees. 

In het bijzonder willen we Mevr. Sefa 

Akbulut van Stichting Mara voor haar 

steun, Stichting Sanitas voor offervlees 

en Supermarkt Sahan (Oranjeboom) 

bedanken voor het beschikbaar 

stellen van de locatie en Coskun 

Slagerij Utrecht voor het doneren van 

halal vlees (2kg per zakje). Daarnaast 

gaat onze dank uit naar alle 

donateurs en vrijwilligers die dit mede 

mogelijk hebben gemaakt.  

 

Speelgoed voor de kinderen  

van de Voedselbank 

Een mooie samenwerking met 

basisschool Johannes en stichting 

Time to Help. Een mooie actie van 

kinderen voor kinderen in armoede! 

Om ondersteuning te bieden aan 

kinderen van wie de ouders bij de 

voedselbank zijn aangesloten wordt 

er speelgoed ingezameld. Zo 

proberen we samen ons steentje bij te 

dragen vor de kinderen die net iets 
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Kledinginzamelingsactie voor 

mensen in nood! 

Op 14 september hebben we in 

Kirgizië een weeshuis met 160 

kinderen, een bejaardehuis en 

andere hulpbehoevende mensen 

voorzien in hun basisbehoeften: 

kleding. Nogmaals hartelijk dank 

namens alle hulp behoevende 

mensen en vrijwilligers. Onze 

vrijwilligers verblijven momenteel in 

Kirgizië om hup te bieden aan de 

hulpbehoevende mensen. 

Kledinginzamelingsactie 
voor mensen in nood! 

 

Samen met uw hulp en behulp van 

onze vrijwilligers hebben we op 15 

september tussen 10-17 uur 

kleding ingezameld om 

hulpbehoevende mensen in 

Tanzania/Afrika te voorzien van 

kleding voor het offerfeest.Ieder 

kan naar eigen wens haar of zijn 

kleding uitzoeken. Voor de 

weeskinderen is dit extra 

spannend, omdat ze zelf hun 

nieuwe broekje en t-shirtje mogen 

uitkiezen. 

 



 

 

 

Gifts From Your Heart! 
 Een geschenk vanuit je hart is een geliefde manier van geven. Geven is een 
kans bieden aan een ander. Een kans aan een ander is het herkennen van 
jezelf. 
Daarom zijn we in Senegal gestart met het project 'Gifts From Your Heart' in 
samenwerking met Golgecen Photography. Het doel van deze expositie is dat 
de nadruk wordt gelegd op het geven en delen van bijzondere aandenkens in 
Senegal. 
De opening heeft plaatsgevonden op maandag 2 november. De expositie kan 
bij Stichting Time to Help t/m 8 november 2015 tot 19:00uur gratis worden 
bewonderd. We hopen u te ontmoeten tijdens deze expositie. 
 
 


