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Drie nieuwe depots geopend!
Nummer 4: Kop van Noord-Holland
Al sinds het begin van de doppeninzamelactie zamelt regio Den Helder doppen in. Van
spaarders op de Waddeneilanden tot medewerkers op boorplatforms, ze wisten het
inzamelpunt bij mevrouw Punselie allemaal te vinden. Zij coördineerde het inzamelpunt
lange tijd. Inmiddels hebben Recycling Julianadorp, Dagbesteding ‘s Heeren Loo en Bek
& Verburg B.V. de handen ineen geslagen en gezorgd voor een nieuw depot in de kop
van Noord-Holland. Dit is ons vierde depot.

De huisregels:
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur of op afspraak (Tel: 0223-648404) zijn alle
doppenspaarders uit de regio welkom om de doppen af te geven bij;
Dagbesteding ‘s Heeren Loo
Perenhout 27
1787 RE Julianadorp
Graag melden bij de receptie van de dagbesteding.

Nummer 5: Almere
De enthousiaste Fred Muiteman heeft niet stilgezeten. Hij heeft samen met de gemeente
Almere meerdere inzamelpunten gerealiseerd, plús de standplaats en het transport voor
een grote zeecontainer. Vanwege werkzaamheden is de container nog niet vrij
toegankelijk voor publiek, maar ook daar is een oplossing voor gevonden (zie huisregels).

De huisregels:
Met maximaal twee huisvuilzakken met doppen kun je als spaarder op onderstaande
recyclingperrons terecht. Daar staan kleinere (rol)containers waar je de doppen LOS in
kan doen.
Recyclingperron Almere Poort
Argonweg 81
1362 AD Almere Poort

Recyclingperron Almere Buiten
Vlotbrugweg 36
1332 AJ Almere Buiten

Heb je een grotere hoeveelheid doppen? Neem dan contact op met Fred Muiteman en
maak een afspraak.
Fred Muiteman
Reine Claudestraat 19
1326 JC Almere
Tel: 0614334438
Mail: info@cleanforte.nl

Nummer 6: Heemstede
New York Pizza Heemstede draagt KNGF Geleidehonden zo’n warm hart toe dat zij
kosten nog moeite hebben gespaard om zelf als depot te gaan functioneren. Mensen
kunnen tijdens de openingstijden zakken met doppen brengen, die de pizzamedewerkers
vervolgens legen in big bags. Zij zorgen ervoor dat deze bij het recyclebedrijf terecht
komen. En alsof dat nog niet genoeg is, doneren zij de opbrengst van alle pizza’s die
verkocht worden tijdens de jaarmarkt op 21 mei aan KNGF Geleidehonden!

De huisregels:
Iedereen is tijdens de openingstijden van 16.00 tot 23.00 uur welkom om de zakken met
losse doppen in te leveren op locatie;
New York Pizza Heemstede
Raadhuisstraat 14
2101 HG Heemstede
Tel: 023-5510100

Fantastisch resultaat: alweer twee honden een basisopleiding!
Met zo veel enthousiaste spaarders en initiatiefnemers kan het natuurlijk niet anders dan
dat de doppenactie ook dit jaar goed verloopt. Omdat de doppen nu via verschillende
wegen bij het verwerkingsbedrijf komen, via Stichting Vrienden Doppenactie NoordNederland bijvoorbeeld. En de kiloprijs in de toekomst misschien weer gaat stijgen, zegt
het aantal kilo doppen nu minder over de uiteindelijke opbrengst dan voorheen. We zullen
daarom niet meer communiceren in kilo’s maar in euro’s.
In vier maanden tijd (januari t/m april) hebben we weer € 11,178.20 bij elkaar gespaard!
Dit betekent dat we inmiddels alweer voor twee honden een basisopleiding tot
geleidehond hebben kunnen bekostigen. Fantastisch! De basisopleiding van onze
honden kost 5.000 euro. Zo krijgt een KNGF-pup in zijn eerste levensjaar een goede
basis die onmisbaar is om geleidehond te worden. Alle kosten zijn hierin inbegrepen;
denk aan voer, medische kosten en professionele begeleiding van het pleeggezin door
KNGF-instructeurs.

Uitgelicht: doppen uit India!
Elke dag ontvangen wij interessante, gezellige en bijzondere berichten van
doppenspaarders. Het is te veel om deze allemaal te delen, maar elke nieuwsbrief lichten
we er graag eentje uit. Dit keer doppen uit het buitenland die terecht komen bij het depot
in Aalten.

Hallo KNGF,
Deze doppen kreeg ik van kennissen. Ze waren met een groepsreis naar India geweest.
Na de kennismaking met de medereizigers heeft Mieke meteen het woord genomen en
gevraagd of iedereen zijn dopjes niet wilde weggooien maar aan haar wilde geven. Ook
heeft ze uitgelegd waarom en waarvoor. Bij thuiskomst kwam ze meteen heel enthousiast
de doppen hier brengen. Ik heb ze in een glazen pot gedaan en een ereplaatsje gegeven
op de vensterbank. Een poos geleden hetzelfde verhaal maar toen met doppen uit
Roemenië. Dit moest ik
even vertellen. Elke keer
beleven we weer van die
leuke

en

momenten

bijzondere
met

mooie

verhalen bij ons aan de
keukentafel

onder

het

genot van een kop koffie.

