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MEDEDELING AAN ALLE DEELNEMERS VAN DE ROMMELMARKTEN.
Organisatie bestuur Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk
Vanaf heden zal Stichting Vasariah de inzameling van kleding, pluche beesten, tassen,
schoenen, riemen en alles wat van stof en leer is verzorgen.
Wie en wat is nu de Stichting Vasariah?
De doelstelling van de stichting is hulp te bieden aan mensen die letterlijk tussen wal en
schip vallen.
Mensen die geen beroep meer kunnen doen op de schuldsanering en WSNP.
Mensen die hun huis uit worden gezet of geen gas, water of stroom meer krijgen.
Dat zijn toch de eerste levensbehoeften, waar iedereen recht op heeft hier in Nederland.
Geld wordt niet gegeven, maar wel materiaal zoals een goede koelkast of wasmachine of
een betalingsregeling voor gas, stroom of water.
Een deel van de kleding die wij inzamelen en vervolgens uitsorteren zal worden gebruikt
voor onze kledingbank.
Baby-pakketten en kinderkleding voor mensen die nergens meer een beroep op kunnen
doen. Is u kind zindelijk of een andere maat dan zijn aangebroken pakken luiers ook welkom.
Vasariah heeft zelfredzaamheid van mensen en hun eigen verantwoording hoog in het
vaandel staan en daarom worden er ook cursussen gegeven.
Het gaat dus niet naar het buitenland maar wordt gebruikt om deze mensen in Nederland
zelf te helpen.
Tijdens elke rommelmarkt wordt er in de loop van de dag langs de tafels gelopen en
gevraagd wie er een zak van deze stichting wilt hebben.
Als organisatie hebben we hier goed over na moeten denken omdat we bang zijn dat er
weer mensen zullen zijn die echt alles zullen dumpen in de zak die ze krijgen.
Doe dit niet want er wordt alleen gevraagd om stof of leren artikelen in de zak te doen.
Wij willen hier mee doorgaan totdat blijkt dat men zich niet aan de afspraken houdt en
dan zullen we er ook direct mee stoppen en zult u alles zelf weer mee naar huis moeten
nemen.
Mocht aan het eind van de markt blijken dat u niet genoeg hebt aan 1 zak dan kunt bij de
organisatie meer zakken krijgen.
Wij rekenen op uw medewerking,
Namens de organisatie Theo Goosen
Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

