Spaart U ook al plastic doppen?
Help Dopjesactie Nederland met hun missie zoveel mogelijk doppen in te zamelen.
Wie of wat is Dopjesactie Nederland?
Anouk van Egmond en Fred de Bruin zijn de oprichters van Dopjesactie Nederland.
Anouk is sinds 2010 blind en na november 2012 zijn zij en haar blindengeleidehond
en maatje Maarten, onafscheidelijk! Het krijgen en hebben van Maarten deed Anouk
beseffen dat er heel wat aan vooraf gaat voordat een hond een volwaardig blindengeleidehond is. En dat niet alleen qua tijd en training. Het opleiden van een geleidehond kost geld, heel erg veel geld! Daarom zijn zij met de dopjesactie begonnen.
Kort gezegd: dopjes worden ingezameld, bij een verwerkingsbedrijf tegen een vergoeding per kilo ingeleverd en de vergoeding gaat naar de opleidingsinstituten voor
geleidehonden. Er wordt o.a. gespaard voor Stichting DCN geleidehonden (zie
www.guidedog.nl)
Hoe gaat het in zijn werk?
Via diverse inzamelplaatsen in Nederland gaan de doppen naar een sorteercentrum.
Omdat veel dopjes (plastic, metaal en andere vreemde voorwerpen) bij elkaar
worden verzameld, wordt alles handmatig gesorteerd. Een tijdrovende bezigheid!
Een volle kist wordt vervolgens afgesloten en klaar gemaakt voor transport naar het
verwerkingsbedrijf. De overige voorwerpen worden beschouwd als afval en de
metalen dekseltjes, kroonkurken etc. worden apart voor verdere verwerking
afgevoerd.
Dopjesactie Nederland staat overigens als vereniging in de boeken. Dat betekent dat
zij wel winst mogen maken, maar dat deze linea recta naar hun goede doel gaat. Alle
medewerkers zijn vrijwilligers en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun
diensten en/of tijd.
Welke doppen zijn bijv. geschikt om te sparen?
die van frisdrankflessen (PET) (flessen behouden hun statiegeld!)
die van wasmiddel/verzachterflacons
die van melkpakken
die van tandpastatubes
die van jerrycans
die van schoonmaakmiddelen
deksels van pindakaas/chocopastapotten
Dus in principe elke ronde, vierkante of zeshoekige plastic dop
Pas op: In de plastic doppen mag geen metaal zitten !
Metalen doppen mogen ook verzameld worden, maar dan wel in een apart zakje,
gescheiden van de plastic exemplaren. Denk hierbij aan metalen deksels van bijv.:
Groenteconserven/ appelmoes/ Olvarit e.d. Doppen van wijnflessen, kroonkurken
etc.
Bij wie kunt U de doppen inleveren ?
- In de Pastorije, Fenkelstraat 28, Oudenbosch
- Mw. Marry Mol, In den Boomgaert 16, Oudenbosch, tel. 0165-317642

Niet thuis? Zet de doppen gerust voor de deur. Marry zorgt dat deze bij haar
nichtje (kynologisch instructeur) in Beverwijk terechtkomen.
Voor meer informatie: www.dopjesactienederland.nl
www.hondenschooldebasis.nl
HELPT U OOK MEE DE DOPPEN WEER EEN NIEUWE BESTEMMING TE GEVEN
EN DE AFVALSTROOM TE VERMINDEREN ?

