
HULP IRAK 
FAMILIEPAKKETTEN 

Vluchtelingen! Het onderwerp grijpt velen aan. 
Behalve in Nederland en  in heel Europa zijn er 
ook zoveel vluchtelingen in de regio zelf! In Noord 
Irak bijvoorbeeld, gaat het om meer dan drie mil-
joen mensen. Eigenlijk schiet alle aanwezige hulp 
tekort. Het geeft een machteloos gevoel: wat kan 
ik doen? Het is zo ver weg. Het is oorlogsgebied... 
Alleen kun je ook niet veel. Juist daarom is deze 
actie. Met elkaar kunnen we iets betekenen voor 
onze naasten in grote nood. 

Wat is de bedoeling? 
In Nederland hebben we een overvloed aan ver-
zorgingsproducten, terwijl er onder de vluchtelin-
gen enorme schaarste is. Ook in basale producten 
op het gebied van (persoonlijke) hygiëne. Een 
vluchtelingengezin moet momenteel rondkomen 
van gemiddeld zo’n 10 dollar per week. Dit bedrag 
gaat vaak helemaal op aan voedsel! Daarom van 
harte de oproep om vanuit onze overvloed aan te 
leveren wat u kunt missen! Al de producten van de 
lijst hiernaast zijn welkom.

Om het transport te bekostigen en de pakketten 
indien nodig aan te vullen, staat er een giftenpot 
bij ieder inzamelpunt.

Het is erg bemoedigend wanneer u ook iets per-
soonlijks toevoegt. Denk dan aan bijvoorbeeld een 
Bijbeltekst of een geschreven kaartje. 

“Voor zover gij dit een van deze 
Mijn minste broeders gedaan hebt, 

zo hebt gij dat Mij gedaan.”

Mattheus 25: 40 

Persoonlijke hygiëne
• Shampoo voor kind en volwassene
• Babyzeep
• Tandpasta voor kind en volwassene
• Tandenborstels
• Maandverband
• Vaseline
• Borstel/kam/elastiekjes/haarverzorging
• Bodylotion

Schoonmaakmiddelen
• Vochtige schoonmaakdoekjes
• Groene zeep
• Vaatdoeken
• Wc reiniger/schoonmaakmiddel
• Kledingwasmiddel 

Levensmiddelen
• Rijst
• Suiker
• Olijfolie
• Krenten 

Diversen
• EHBO materiaal: pleisters/verband/
  ontsmettingsmiddel
• Naaisetje
• Ondergoed kind en volwassene
• Luiers per pak

Informatie nabij verzamelpunt ......................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

hulpirak@gmail.com | Giften (aftrekbaar): NL52INGB0000307447 
t.n.v. Bijzondere Noden o.v.v. ‘Familiepakket Hulp Irak’



In Noord-Irak verblijven miljoenen vluchtelingen in erbarmelijke 

omstandigheden in tenten of hallen. Voor hen houden we deze actie! 

Er is een enorme schaarste aan basis-
producten op het gebied van (per-
soonlijke) hygiëne en verzorging. Een 
vluchtelingengezin moet momenteel 
rondkomen van gemiddeld zo’n 10 
dollar per week. Dit bedrag gaat vaak 
helemaal op aan voedsel. Daarom de 
dringende oproep om vanuit onze over-
vloed te geven wat u kunt missen.

We gaan familiepakketten vullen met 
de meest noodzakelijke spullen. Uw 
pakket gaat dus direct naar een gezin in 
Irak. Juist daarom zou het mooi zijn als 
u er een persoonlijke bemoediging bij 
doet. Bijvoorbeeld een handgeschreven 
Bijbeltekst in het Engels, een wens of 
een tekening. 
Laat de kinderen ook meedoen!

Giften voor deze actie zijn welkom op rekening NL87 RABO 0393 3231 10 t.n.v. 
Penningmeester Diaconie onder vermelding van Irak. Het geld wordt gebruikt 
voor het transport, maar ook om spullen in te kopen.  

Hoi,
Weet je nog dat we vorig jaar veel spullen hebben verzameld 
om naar de kinderen in Irak te sturen? Wat hadden jullie veel 
speelgoed gegeven! Maar er waren ook kinderen die wat moois 
hadden gemaakt voor de kinderen in Irak. Een mooie tekening 
bijvoorbeeld. 

Zie je de foto hiernaast? Dit meisje in Irak is heel 
blij met de mooie tekening die ze kreeg!

Misschien heb je al gehoord dat we ook dit jaar 
weer spullen willen verzamelen voor kinderen 
zoals dit meisje. 
Doe je ook weer mee? Heb je een goed idee 
om geld in te zamelen zodat wij spullen voor de 
mensen in Irak kunnen kopen?

Of maak je ook een mooie tekening? Misschien willen je ouders 
wel iets in het Engels opschrijven voor je. Zo maak je kinderen in 
Irak heel blij. Ze weten dan dat er in Nederland kinderen zijn die 
aan ze denken. 

                                         Dankjewel!



Kruis aan wat er in het pakket zit 
en plak de lijst op de doos.

Inhoud  (content):

Persoonlijke hygiëne  (personal hygiene)
  Shampoo voor kinderen en volwassenen  (shampoo)
  Babyzeep (baby soap)
 Tandpasta voor kinderen en volwassenen  (toothpaste)
  Tandenborstels  (toothbrushes)
 Maandverband /(sanitary)
 Vaseline  (vaseline)
 Borstel  / kam  / elastiekjes / haarverzorging 
   (brush / comb / rubber bands / hair care)
 Bodylotion  (body lotion)

Schoonmaakmiddelen  (cleaning)
  Vochtige schoonmaakdoekjes  (wet wipes)
  Groene zeep  (green soap)
  Vaatdoeken  (cloths)
 WC-reiniger / schoonmaakmiddel  
    (toilet cleaner / detergent)
 Kledingwasmiddel  (clothing detergent)

Levensmiddelen  (food)
 Rijst  (rice)
 Suiker – bij voorkeur klontjes (sugar)
 Olijfolie - geen glazen fl es! (olive oil)  
 Krenten (currants)

Diversen  (other stuff)
  EHBO-materialen: pleisters, ontsmettingsmiddel  
   (fi rst aid materials: plasters, antiseptic)
 Naaisetje  (sewing kit)
 (Nieuw) ondergoed kinderen en volwassenen  
   (underwear kids and adults)
 Luiers  (diapers)
 

Stel zelf 
een pakket samen

Het is de bedoeling dat u zelf een pakket samenstelt met toiletartikelen 
en/of een pakket met basislevensmiddelen. Op de lijst hiernaast ziet u wat er 
allemaal in aanmerking komt. Niet elk artikel hoeft erin en de hoeveelheden 

mag u zelf bepalen, maar denkt u aan een gezin met een paar kinderen. 
Als verpakking is een grote schoenendoos heel geschikt. De pakken luiers
 mag u los inleveren. Ziet u geen kans een pakket te maken, dan zijn losse 

toiletartikelen ook van harte welkom. 

Knip de lijst hiernaast uit, kruis aan wat er 
in het pakket zit en plak de lijst op de doos. 

Inzamelpunten:

Van maandag 11  t/m vrijdag 29 januari kunt u op onderstaande 
inzamelpunten de pakketten of losse artikelen inleveren. 

1.  Kerkgebouw Geref. Gemeente, Graaf van Lijndenlaan 9, 

 Apeldoorn, via de deur bij de kosterswoning

 -   Maandagavond van 18.30 tot 22.00 uur

 -   Dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur

 -   Woensdagavond van 18.30 tot 22.00 uur

 -   Woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

Tijdens de schooltijden:

2. Eben-Haëzerschool Teuge, Zandenallee 18

3.  Eben-Haëzerschool Apeldoorn, Gijsbrechtgaarde 110

4. ’t Mosterdzaadje in Gortel, Oranjeweg 116

Heeft u vragen of ideeën? Mail dan naar hulpirak@gergemapeldoorn.nl
Alle informatie, inclusief deze folder, vindt u ook op 
www.gergemapeldoorn.nl/hulp-aan-irak



 IRAK 

Op korte termijn zal een christelijk hulptransport richting Irak 

gaan. Concreet verzamelen we de volgende dingen 

 

HULPTRANSPORT  

Vooral nodig: 

 Truien 

 Jassen 

 Lange broeken 

 Sjaals, mutsen, handschoenen 

 Thermokleding 

 Kinderwinterkleding 
 

Ook welkom: 

 Ondergoed en T-shirts 

 Slaapzakken 

 Babydekens 

 Trainingspakken (vooral kinderen) 

 Sokken/sloffen 

 Badhanddoeken 

 Goede schoenen/regenlaarzen/snowboots 
 

Speelgoed 

 Nieuw en gebruikt 

 Niet ‘na eenmalig gebruik weg te gooien’ 

materiaal. 
 

Breng de kleding in gesloten zakken bij één van de 

verzamelpunten. Zo mogelijk gesorteerd en met 

sticker met daarop de inhoud. (mannenbroeken, 

kinderkleding enz.) 
 

Inleveren kan tot uiterlijk … 
 

Ook giften zijn van harte welkom naar Bijzondere 

Noden, (rekeningnummer…) o.v.v.  'Hulptransport 

Irak (plaatsnaam kerkelijke organiserende 

gemeente).' 

 

Voor meer informatie:  

 
 

      Afgiftepunten:      
 



De basisgoederen 

Basisgoederen familiepakket

• Shampoo voor kind en volwassene
• Babyzeep

• Tandpasta voor kind en volwassene
• Tandenborstels
• Maandverband

• Vaseline
• Borstel/kam/elastiekjes/haarverzorging 

• Bodylotion
• persoonlijke kaart/wens/bijbeltekst

Schoonmaakmiddelen

• Vochtige schoonmaakdoekjes
• Groene zeep
• Vaatdoeken

• Kledingwasmiddel 

Levensmiddelen

• Rijst
• Suiker

• Olijfolie
• Krenten 

Vluchtelingen! 
Het onderwerp grijpt velen aan. Behalve in Nederland en in heel Europa zijn er ook zoveel vluchtelingen in de regio 

zelf! In Noord Irak bijvoorbeeld gaat het om meer dan drie miljoen mensen. Eigenlijk schiet alle aanwezige hulp 
tekort. Het geeft een machteloos gevoel: wat kan ik doen? Het is zo ver weg. Het is oorlogsgebied... Alleen kun je ook 

niet veel. Juist daarom is deze actie. Met elkaar kunnen we iets betekenen voor onze naasten in grote nood. 

Wat is de bedoeling? 
In Nederland hebben we een overvloed aan verzorgingsproducten, terwijl er onder de vluchtelingen enorme schaar-
ste is. Ook in basale producten op het gebied van (persoonlijke) hygiëne. Een vluchtelingengezin moet momenteel 

rondkomen van gemiddeld zo’n 10 dollar per week. Dit bedrag gaat vaak helemaal op aan voedsel! Daarom van harte 
de oproep om een vluchtelingengezin te verrassen met een schoenendoos gevuld met de basisgoederden en aan-
gevuld met andere artikelen. Wat kunt u missen? Ook de buren en familieleden mogen natuurlijk helpen om er een 

mooie volle doos van te maken. 

Hulp Irak, actie familiepakketten
Help jij de vluchtelingen?

Doe jij mee?  neem dan uiterlijk donderdag 10 
december je doos mee naar school.

Deze artikelen NIET 
(ivm veiligheid)

• medicijnen
   • Glorix

• Allesreiniger
 •  WC-eend

 e.d.

Diversen

• EHBO materiaal: pleisters
/verband

/ontsmettingsmiddel
• Naaisetje

• Ondergoed kind en 
volwassene



 

 

 
 

IRAK 

Speelgoed voor jonge vluchtelingen  

Stel je voor:  
 

Midden in de zomer word je ’s nachts wakker gemaakt. “Snel, schoenen aan, naar de auto. We moeten 

vluchten.” Je springt uit bed, rent naar beneden, trekt je schoenen aan en je springt in de auto. In de verte 

hoor je geweerschoten. Je weet het: We zijn christen. Als we te laat zijn gebeuren er vreselijke dingen. 

Maanden later. Je woont in een parkeergarage. Met je familie van 15 personen (opa, oma, tante, ouders 

broertjes en zusjes) woon je op een stukje van 4 bij 4 meter. Er hangen wat zeilen tussen jou en je buren. Je 

hoort alles van elkaar. Je weet precies wie er ziek is, wie een slechte bui heeft en waar er wat te lachen valt. 

Alhoewel, lachen…dat hoor je niet zo veel. En dan die eindeloos lange dagen. Wat moet je doen? Je kunt 

niet naar school, je hebt geen baantje. Je hangt een beetje rond met wat leeftijdsgenoten, meer keus heb je 

niet. Naar buiten gaan is veel te koud in je zomerkleren. Dan maar binnen blijven. Elke dag, de hele week.  
 

Wat zou het fijn zijn als jij, christenjongere uit Nederland, iets voor deze kinderen en jongeren kunt 

betekenen! 

 

IRAK 

Handen uit de mouwen! 
 

We proberen met hulp van veel mensen om zo snel mogelijk een vrachtwagen richting Noord-Irak te laten gaan met 

warme kleding, speelgoed en schoenen.  We zouden het super vinden als jij je steentje bijdraagt door een pakket of 

tasje klaar te maken met spullen voor kinderen en jongelui uit Irak. Iets tegen de eindeloze verveling. 
 

Maak een geschenktasje klaar voor een kind of tiener in Irak! 
 

Wat kan er in? (zomaar wat voorbeelden, jullie bedenken vast nog genoeg!) 

 Kleurboekje met kleurpotloden (denk ook aan een puntenslijper)  

 Autootjes enz. 

 Tennisballen  

 Plastic diertjes  

 Knutselspulletjes/dingen om kaarten te maken 

 Loom spullen  

 Schrijfblokjes en pennen 

 Platenboekjes die ook leuk zijn zonder dat je Nederlands spreekt 

 Knuffeltjes 

 Bouwblokken o.i.d. 

 Kralen  

 Tandpasta, tandenborsel, shampoo 

Het mag nieuw en gebruikt speelgoed zijn. Het is wel fijn als het geen spullen zijn is die ze na een keer gebruiken weg 

moeten gooien… Het is leuk om het persoonlijk te maken met een kaartje er in. Misschien met een Bijbeltekst in het 

Engels, een foto van jezelf o.i.d. 
 

Heb je nog vragen, dan kun je mailen naar: hulpirak@gmail.com 
 

Je kunt je geschenktas(sen) inleveren tot en met … 

 

 

      Afgiftepunten: 
… 


