
 
 

Amsterdam, 6 april 2022 

 

 

Betreft: inzamelingsactie voor Oekraïne op 20 april 

 

 

Beste ouders /verzorgers, leerlingen, medewerkers en buurtbewoners,  

 

De oorlog in Oekraïne duurt op de dag van schrijven al meer dan 40 dagen. Veel mensen 

trekken zich het lot van de slachtoffers aan en overal starten hulpacties. 

 

Ook het HLZ wil graag helpen. Samen met een hulporganisatie (www.helpoekraine.org) 

gaan we zoveel mogelijk inzamelen. Er is vooral behoefte aan voedsel en medische 

artikelen. Leerlingen uit 4vwo helpen om de artikelen te sorteren en in te pakken in dozen. 

Aan het einde van de middag gaat alles via een bloemenbedrijf uit Aalsmeer naar de juiste 

locaties in Oekraïne, Polen en andere Europese bestemmingen waar de hulpgoederen nodig 

zijn.  

 

Wat: Op woensdag 20 april staat het HLZ in het teken van Oekraïne. Alle 

medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en buurtbewoners kunnen 

bijdragen door een of meer artikelen te doneren (zie bijgaande lijst). U kunt ook 

vanuit uw bedrijf of winkel doneren.  

 

Waar: De spullen kunnen worden afgegeven op woensdag 20 april tussen 08.00 

en 16.00 uur bij het HLZ, tuin ingang Schubertstraat 

 

Wie: alle HLZ-medewerkers en -leerlingen, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, 

vrienden, buurtbewoners. 

 

 

Voor vragen kunt u mailen of bellen of met de coördinator Elisabeth van Stekelenburg: 

stb@hlz.nl  /0646171390 

We hopen op veel goederen en bedanken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid en 

donaties.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wilfred Vlakveld, rector Hervormd Lyceum Zuid 

 

Lijst van goederen: NB  zoveel mogelijk biologisch of duurzaam verpakt 

Voedsel (prioriteit) 

• Water in pakken: Bar le duc 

• Limonadesiroop 

• Oploskoffie en thee 

• Lang houdbare melkproducten en havermelk etc. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.helpoekraine.org%2F&data=04%7C01%7CMAS%40hlz.nl%7C6d5a1121c0be4f1bb19408da0d8f06c1%7Ce82194830d7a4fa8ad030d587562e586%7C1%7C0%7C637837205184709438%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OD%2F06OGgeCbUH1XpC98Kavg0%2F3fbyX5PasRLWAP9DFw%3D&reserved=0
mailto:stb@hlz.nl


• Kant en klaar lang houdbaar voedsel 

• Repen (waaronder energie repen) 

• Zonnebloem- of koolzaadolie 

• Gedroogd fruit en noten, doosjes rozijntjes, olijven 

• Ingeblikt voedsel (bonen, linzen, allerlei groenten, tomaten, paprika’s, fruit 

etc.) 

• Soepen en bouillon 

• Tarwemeel etc.  

• Pakken wijn (tap) 

• Gedroogde worst en lang houdbare kaas zoals Parmezaan.  

• Visconserven 

• Pindakaas, jam, etc.  

• Pasta’s  

• Ontbijtgranen 

• crackers 

• Babyvoeding 

• Specerijen, mosterd en mayonaise 

• Poedermelk voor baby’s  

• Sapjes voor baby’s en kinderen 

Medisch (prioriteit) 

• Kant en klare EHBO-dozen 

• Verband, pleisters, gaas 

• Tourniquets 

• Brandwonden gel 

• Ontsmettingsmiddel 

• Paracetamol en ibuprofen, pijnstillende crèmes met ibuprofen 

• Vitaminesupplementen 

Hygiëne en verzorgende producten 

• Bad- en douchegel /Zeep 

• Deodorant 

• Tandpasta /Tandenborstels 

• Maandverband, tampons 

• Luiers voor baby’s en volwassenen 

• Baby doekjes ecologisch afbreekbaar 

• Toilet- en keukenpapier ecologisch afbreekbaar 

• Handdoeken badjassen en slippers (nieuw) 

• Luxe toiletartikelen en make-up 

Extra’s  

• Wegwerpservies en -bestek: geen plastic! 

• Batterijen en powerbanks.  

• Verlichting, waaronder zaklampen 

• Kleurboeken en kleurpotloden 

• prentenboeken zonder tekst of in Engels  

• Puzzels en familiespellen in goede staat 

• Schrijfblokken en schrijfwaren 

• Lego/ duplo 

• Vuilniszakken  

• Kaarsen 

• diervoeding 


