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Organiseer een 
inzamelingsactie
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Kerk in Actie organiseert in samenwerking met de GZB (Gereformeerde 
Zendingsbond) al jaren een inzamelingsactie van postzegels, geboorte- en 
ansichtkaartjes. De opbrengst door verkoop van deze materialen is voor 20%  
voor de GZB en 80% voor Kerk in Actie.

Naast deze gezamenlijke inzamelingsactie, kunnen er bij Kerk in Actie ook oude 
mobieltjes, lege cartridges en toners, oud Nederlands en buitenlands geld ingeleverd 
worden. In deze brochure leest u hoe u deze inzamelingsacties kunt organiseren.

Inzamelen, wat en voor wie?

Hoe organiseert u  
een inzamelingsactie?

Bent u enthousiast om een inzamelingsactie te organiseren? Hier leest 
u welke stappen u kunt ondernemen om dit in uw gemeente te doen. 
Met weinig moeite kunt u een groot resultaat bereiken.

1. Creëer een inzamelpunt
2. Promoot de actie in uw gemeente
3. Sorteer het ingeleverde materiaal
4. Verpak het gesorteerde materiaal
5.  Lever het verpakte materiaal af bij een erkend regionaal  

Kerk in Actie inleverpunt
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1.  Creëer een inzamelpunt

•  Plaats voor de postzegels en ansichtkaarten 

een plastic afvalemmer met deksel of doos in 

de hal van uw kerk.  

 

U kunt deze emmer of doos aankleden  

met de materialen beschikbaar op   

www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. Zoals 

een inzamelingswijzer op het deksel en een 

poster op de voorzijde.

•  Plaats voor de lege cartridges en mobieltjes  

de speciale inzamelbox van Eeko/Kerk in Actie 

in uw kerk, af te halen bij het regionaal Kerk in 

Actie inleverpunt. Deze inleverbox Eeko/Kerk 

in Actie is alleen bestemd voor het verzamelen 

van lege cartridges, toners en van mobiele 

telefoons.

•  Vraag in uw stad of dorp bij enkele goed 

bereikbare bedrijven en winkels waar veel 

mensen komen of zij een speciale inleverbox 

van Eeko/Kerk in Actie willen plaatsen en 

hiermee een openbaar inleverpunt voor 

mobieltjes en cartridges willen worden.  

 

Kijk op de website voor meer informatie.   

Hier doet u het voor!

Vrouwen in Papoea

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief 

betrokken bij de ontwikkeling van hun 

land en volk. Dat is hard nodig maar niet 

vanzelfsprekend in een maatschappij, waar 

vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot 

een leven binnenshuis. Veel van hen zijn 

nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum 

P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol 

zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk 

en de samenleving.

Een thuis voor Rwandese weeskinderen

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich 

inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. 

Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze 

kinderen, en regelt onderdak en scholing voor 

kindgezinnen. Er zijn inmiddels drie vestigingen 

(in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 

2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid 

De opbrengst 

gaat naar deze 

en soortgelijke 

projecten. 

worden. Het is de enige Rwandese organisatie, 

die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge 

kinderen. In 1994 werd het merendeel van 

de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels 

zijn de meesten wees geworden door aids. 

Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak 

van de stichting.

  Door uw oude cartridge kan Li naar school
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1  Plaats een advertentie of artikel in  

het kerkblad, de website of 

facebookpagina van uw gemeente. 

Deze zijn te downloaden via  

www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.

2  Informeer uw gemeenteleden tijdens 

gemeentebijeenkomsten. 

3  Vraag aan de plaatselijk krant om de 

advertentie gratis te plaatsen.

4  Plaats regelmatig een berichtje in 

uw kerkblad en de plaatselijke krant 

over het resultaat van uw plaatselijke 

inleveractie. 

5  Vraag aan gemeenteleden of zij bij hun 

werkgever, school, vereniging of eigen 

bedrijf lege cartridges en mobieltjes 

willen inzamelen.

6  Zoek aansluiting bij ‘groene’ acties 

in uw burgerlijke gemeente om 

uw inzamelingsactie mobieltjes en 

cartridges te promoten of om eenmalig 

een grote inleveractie te organiseren.

7  Raadpleeg regelmatig de website  

www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties 

voor de meest recente aanpassingen.  

De markt voor het ingezamelde 

materiaal is aan verandering onderhevig.  

2.  Promoot de  
inzamelingsactie

Ansichtkaarten

Ansichtkaarten scheiden van dubbele kaarten 

zonder waarde. Een echte ansichtkaart is een 

enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding 

en aan de andere kant (ruimte voor) adres en 

frankering. Dit zijn de kaarten die verkoopbaar 

zijn. Dubbele kaarten voldoen niet aan deze 

kenmerken en zijn dan ook géén ansichtkaarten. 

Ze hebben geen waarde. Dubbele kaarten zijn 

onverkoopbaar, hoe mooi ze soms ook zijn. 

Helaas is de praktijk dat het overgrote deel van 

de ingeleverde kaarten juist deze onverkoopbare 

dubbele kaarten zijn. Wilt u deze dubbele 

kaarten uit de verzamelde materialen halen? 

Hetzelfde geldt voor enkele kaarten zonder 

adresseringsruimte aan de achterzijde die in een 

envelop verzonden zijn. Wat overblijft (en dat is 

vaak minder dan 80% van de ingeleverde kaarten) 

zijn de echte ansichtkaarten waar handel in zit 

voor verzamelaars. 

  

Geboortekaartjes

 Alle soorten geboortekaartjes zijn welkom.  

Graag apart verpakken. 

Anton Pieck, Voor het kind en

Stichting kinderpostzegels kaarten

Alle soorten en maten kaarten zijn welkom,  

dus ook de dubbele. Graag apart verpakken.

Zelfgemaakte kaarten

 Deze kaarten worden verkocht als materiaal voor 

weer nieuwe zelfgemaakte kaarten.

Postzegels

 Losse postzegels kunt u ongesorteerd inleveren. 

Geen postzegels van ansichtkaarten afhalen. Kaart 

plus postzegel levert meer op dan beide apart. 

3.  Sorteer het ingeleverde  
materiaal

Voordat u de ingezamelde materialen wegbrengt, vragen wij u deze als 
volgt te sorteren:

Doordat u aan het begin van het hele proces van inzameling de binnengekomen postzegels 

en kaarten sorteert, voorkomt u dat er wordt gesleept met oud papier dat uiteindelijk wordt 

weggegooid. U draagt hierdoor bij aan een hogere opbrengst van de actie. 
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Oud Nederlands en buitenlands geld

Al uw oude Nederlandse munten en papiergeld 

is welkom. Zo ook alle vreemde valuta. Graag 

gesorteerd op land van herkomst aanbieden. 

Mobiele telefoons, cartridges en toners

Verwijder de toebehoren zoals, opladers, snoeren 

en hoesjes. Geen huistelefoons. 

Eeko is een inzamelprogramma voor 

lege inktcartridges, toners en gebruikte 

mobiele telefoons. 

Eeko geeft Kerk in Actie voor iedere 

ingeleverde telefoon of cartridge een 

vergoeding. Bruikbare telefoons en 

cartridges worden door Eeko verkocht 

aan bedrijven: de mobieltjes worden 

gereviseerd en de cartridges gereinigd 

en opnieuw gevuld, waarna ze bij 

nieuwe gebruikers terecht komen. 

Van de niet bruikbare telefoons 

worden de kostbare grondstoffen op 

milieuvriendelijke wijze gescheiden en 

opnieuw gebruikt. 

www.eeko.com

Attentie 

Helaas komt het voor dat lokale 

verzamelaars het geschikte materiaal 

ertussenuit halen. Hiermee benadelen 

zij de mensen ver weg en dichtbij 

die ondersteuning krijgen door de 

projecten van Kerk in Actie en de 

GZB. Lever het door u ingezamelde 

materiaal rechtstreeks en goed 

ingepakt af bij een erkend Kerk in Actie 

inleverpunt. De verkopers van Kerk in 

Actie en de GZB weten een zo hoog 

mogelijke opbrengst te halen.

4.  Verpak het gesorteerde  
materiaal

1   Wilt u de geboortekaartjes, ansichtkaarten, 

postzegels en het geld apart van elkaar 

verpakken in een stevige doos? 

2   Gebruik een andere doos of zak waarin u  

alleen de mobieltjes, toners en cartridges 

verpakt. 

3    Maak de doos dicht met tape, zodat deze 

doos zichtbaar ongeopend bij de erkende 

sorteerders aankomt. 

4   Noteer de naam van uw gemeente op de doos 

plus de naam en het telefoonnummer van de 

contactpersoon. Schrijf op de verpakking wat 

er in zit. 

Wilt u de dubbele kaarten zelf bij het oud papier doen?
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5.  Lever het materiaal  
in bij een erkend  
Kerk in Actie-inleverpunt 

•  De adressen van de regionale Kerk in  

Actie-inlever punten kunt u vinden op  

www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. U  

kunt ook binnen uw gemeente iemand vragen  

om het materiaal mee te nemen naar het  

Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht 

of het kantoor van de GZB te Driebergen.

•  Komt u of komt iemand uit de gemeente 

regelmatig met de auto in de buurt van 

Utrecht of Driebergen? Wilt u dan materiaal 

afleveren bij Kerk in Actie of de GZB? U bent 

van harte welkom!

•  Mobieltjes en cartridges kunt u ook inleveren 

bij een openbaar inleverpunt van Eeko.  

Verpak dit materiaal in een stevige, gesloten 

zak met daarop duidelijk aangegeven  

Kerk in Actie, de naam van uw gemeente en 

uw telefoonnummer. 

Openbaar inleverpunt eekO
Eeko heeft op veel openbare locaties in het land inzameldozen staan. Vaak 
gekoppeld aan een goed doel dat op de doos vermeld staat. Om de opbrengst 
van de door u ingeleverde mobieltjes, cartridges en toners aan Kerk in Actie te 
besteden, verpakt u uw materiaal in een envelop of tasje, waarop u duidelijk 
Kerk in Actie vermeldt. U deponeert dit in de inzamelbox. De gegevens van deze 
inleverpunten zijn te vinden op www.eeko.com/nl/pagina/inzamelpunten
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In het kort

•  Plaats in uw kerk een aparte inzamelbox 

voor ansichtkaarten, postzegels en oud geld. 

Illustreer deze box met de inzamelingsposter 

en -wijzer (sticker) van Kerk in Actie.

•  Haal voor in de kerk bij uw regionaal 

inleverpunt Kerk in Actie een aparte  

Eeko/Kerk in Actie-inzamelbox voor mobieltjes 

en cartridges. 

•  Benader winkels en bedrijven in uw  

burgerlijke gemeente met de vraag of zij een 

Eeko/Kerk in Actie inzamelbox willen plaatsen 

en hiermee een openbaar inleverpunt van 

Eeko/Kerk in Actie willen worden. Gebruik 

hiervoor het speciale aanmeldformulier

•  Alle verzamelde materialen kunnen ingeleverd 

worden bij Kerk in Actie of bij de GZB.

•  Verzamelde mobieltjes en cartridges kunnen 

ook ingeleverd worden bij de openbare 

inleverpunten van Eeko.

•  Heeft u regelmatig meer dan twintig 

verzamelde mobieltjes en cartridges, neem 

dan contact op met de landelijk coördinator. 

•  Raadpleeg regelmatig www.kerkinactie.nl/

inzamelingsacties en www.facebook.com/

kerkinactie.

• Deel uw successen met anderen!

Wij wensen u veel  

plezier en succes met de  

organisatie van deze  

inzamelingsactie! 

Voor het delen van uw successen, het 

ontvangen van ondersteuning en het 

stellen van uw vragen kunt u terecht bij: 

Landelijk coördinator  

inzamelingsacties Kerk in Actie

Marjan Lolkema-van Vuuren

0113 603273 

inzamelingsacties@kerkinactie.nl

Coördinator Kerkelijke werving

Renate Barendregt 

r.barendregt@protestantsekerk.nl 

Joseph Haydnlaan 2a 

3533 AE Utrecht

www.kerkinactie.nl 

GZB

Faunalaan 249 

3972 PP Driebergen

www.gzb.nl

Marjan Lolkema-van Vuuren

Renate Barendregt



Kerk in Actie is lid van de:

Kerk in Actie draagt de keurmerken:

Deze folder is gedrukt op FSC-papier

Kerk in Actie en GZB dragen de keurmerken:


