Ge varor till Hoppets stjärna - vi omvandlar dem till hjälp!
Hoppets stjärna bedriver hjälpsändningsverksamhet främst till Lettland och Litauen, ca 20
hjälpsändningar skickas per år. Varudonationerna skickas till dem som behöver hjälp och en mindre del,
ca 10-20%, säljer vi i våra i våra second hand-butiker. Om vi kan sälja av de varor du donerar till oss kan vi
mångdubbla nyttan av din donation. Försäljningsintäkterna är mycket viktiga för vår hjälpverksamhet och
används bl.a. i akuta situationer och till att bekosta transporterna. Behoven är stora och vi tar med
tacksamhet emot din donation! Vi tar emot varudonationer när butiken är öppen.
Vid donation av större mängd saker t.ex. tömning av bostad, dödsbon etc. så hämtar vi gratis enligt
överenskommelse. Vänligen kontakta oss per telefon 040 164 5710 eller e-mail
jan-peter.lindstrom@starofhope.fi

JA, TACK! Vi tar gärna emot HELA och RENA saker
Kläder: Alla plagg som är rena och hela, baby-, barn-, dam- och herrkläder, väskor och skor
Textiler: Gardiner, dukar, lakan, påslakan, täcken, dynor/kuddar
Leksaker: Kramdjur, metall- och plastleksaker, pyssel, bollar, barnböcker och serietidningar i gott skick
Sportutrustning: Fotbollsskor, skridskor, hockeyklubbor, innebandyklubbor.
Husgeråd: Bestick, kastruller, kaffe- och tekokare, glas, porslin
Möbler: Enkelsängar (stadiga), barnsängar, våningssängar, rena madrasser, skåp, soffor och fåtöljer,
stolar, alla typer av bord, stadiga, lampor, antikviteter, allt ”retro”
Verktyg: Hyvlar, hammare, borrmaskiner, hylssatser, spikar, skruvar
Övrigt: Cyklar (fungerande), nyare tvättmaskiner, kylskåp, frysar, spisar, köksinredningar, byggmaterial,
tavlor, frimärkssamlingar, garn, tyger, dragkedjor, handarbeten

NEJ TACK! INGA SÖNDRIGA, SMUTSIGA, FUKTSKADADE SAKER TAS EMOT, EJ
HELLER SAKER DÄR DET FATTAS DELAR ELLER HAR EN DÅLIG (UNKEN) LUKT
På basen av mottagarnas önskemål i projektländerna kan vi INTE ta emot följande:
Böcker och uppslagsverk
Datorer, skrivare, skrivmaskiner
Fotbad
VHS-kassetter
Stora, instabila dubbelsängar
”Hetekasängar”

Slalomutrustning
Gamla TV:n
Rullskridskor
Äldre, stora bokhyllor
Sjukhussängar
Äldre elektroniksaker

I viss utsträckning tar vi emot möbler som är i renoveringsbehov – vi avgör från fall till fall.
_____________________________________________________________________________________________

Kontaktuppgifter
Vasa Second Hand Shop
Fredsgatan 20, 65100 Vasa
040 164 6570
Må-Fr 10-17, Lö 10-14
Transportansvariga
Verksamhetsledare

040 164 5710
040 164 6687

Närpes Second Hand Shop
Tegelbruksvägen 7A, 64200 Närpes
040 164 6846
Må-Fr 10-17, Lö 10-14

