
    

 

Doneer overgebleven items na het evenement 

 

Steun het Goede Doelen Donatieprogramma PROVADA 2022 
Vele manieren om iets terug te doen voor de maatschappij!  

Dit jaar heeft PROVADA een donatieprogramma voor exposanten. Het Goede Doelen Donatie Programma is een 

initiatief waarin u een sleutelrol kan spelen. Exposanten kunnen overgebleven items, die voldoen aan de 

onderstaande donatiecriteria, overhandigen aan de Donation Room. Deze items worden dan geschonken aan 

verschillende aangesloten maatschappelijke initiatieven in de regio Amsterdam.  

Hoe werkt het Donatieprogramma? 

Op 16 juni van 18:00 uur tot 21:00 uur kunnen exposanten de overgebleven items doneren aan het 

Donatieprogramma. Exposanten kunnen dit doen bij de Exhibitor Service Desk bij Ingang C. Ons Donatieteam is 

daarnaast op de beursvloer aanwezig om de overgebleven items, die aan de donatiecriteria voldoen, te 

verzamelen. Het Donatieteam is te herkennen aan de rode ‘Donatie Team’ T-shirts.  

Alle gedoneerde items zullen door het Donatieteam worden bekeken om te bepalen of ze voldoen aan de 

behoeften van de maatschappelijke initiatieven. Items die gedoneerd kunnen worden staan in de onderstaande 

donatielijst. Het is belangrijk dat de items onbeschadigd, schoon (of zeer gemakkelijk schoon te maken) en 

compleet (indien relevant) zijn. Eten en drinken kan alleen gedoneerd worden als het ongeopend is en het THT 

heeft van tenminste 5 dagen. Het Donatieteam heeft de mogelijkheid items te weigeren die niet voldoen aan de 

wensen van de maatschappelijke initiatieven. Wilt u iets doneren dat niet op de donatielijst staat, bespreek de 

mogelijkheden met het Donatie Team. Of het item wel of niet gedoneerd kan worden hangt af van het 

desbetreffende item en de wensen van de maatschappelijke initiatieven. 

Donatie categorie   Donatie item 

Eten & Drinken Eten en drinken dat op kamertemperatuur bewaard kan worden, zoals: fruit, 
snacks, ongeopende blikken, potten of flessen  

Meubels Tafels, stoelen, bureaus, bureaustoelen, lampen, decoratieve items, statafels, 
barkrukken, boekenkasten of (metalen) opbergkasten  

Elektronica Televisies, tablets, projectors, projectieschermen, computers, laptops en audio- 
of videoapparatuur  

Decoratie (Plastic) planten/bloemen, vazen of ander decoratiemateriaal 

Tassen Papieren, linnen, jute of katoenen tassen 

Kantoorbenodigdheden Pennen, potloden, notitieblokken of papieren agenda’s 

Keukenelektronica Vriezers, koelkasten, ovens, frituurpannen, barkoelingen, koffiemachines, 
waterkokers of melksopschuimers 

Servies Bestek, glazen (water, wijn en longdrinkglazen), karaffen, mokken, bekers of 
schalen 

Buiten Paraplu’s of fietsen 

Entertainment (Bord)spellen, speelgoed, sportbenodigdheden, puzzels of boeken 

Persoonlijke verzorging Zeep, shampoo, tandenborstels, tandpasta, deodorant, douchegel, 
scheermesjes, babyverzorging, wasmiddel, desinfectiemiddel, pleisters, 
periodeverzorging, luiers of vochtige doekjes 

Kleding en cosmetica Kleding, schoenen, make-up, haarverzorging of huidproducten 

Schoonmaakartikelen  Alle ongeopende schoonmaakartikelen 

Wegwerpartikelen Plastic/papieren bekers, bestek, borden, suiker, koffiemelk of ongeopende 
dozen met roerstaafjes 

 
 

  



    

 

Waar gaan de gedoneerde items naar toe? 

Hieronder een overzicht van de aangesloten maatschappelijke initiatieven waar de gedoneerde items heen 

gaan om een tweede leven te krijgen.  

Maatschappelijke initiatieven verbonden met het Donatieprogramma 

De Voedselbank verzorgt voedselpakketten voor mensen die geen geld hebben om zelf boodschappen te 
doen. Eten en drinken wordt niet gekocht, het wordt verkregen uit overschotten en donaties, waardoor 
voedselverspilling en de belasting van het milieu worden verminderd. Het doel van de Voedselbank is om 
mensen in nood te helpen. 

Leger des Heils ‘Bij Bosshardt’ Amsterdam Noord is een buurtontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. 
Mensen komen er voor een kopje koffie, een luisterend oor, een gezellige maaltijd of diverse andere 
activiteiten. De activiteiten die bij Bij Bosshardt worden georganiseerd, worden bepaald door de wensen en 
behoeften van de buurt. 

PuurZuid is een organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. De organisatie denkt mee in 
alle buurten en wijken van Amsterdam Zuid en biedt ondersteuning waar nodig. 

De Regenboog Groep ondersteunt mensen die in sociale armoede leven. Of ze nu geïsoleerd zijn geraakt 
door psychische of verslavingsproblemen, op straat leven of financiële schulden hebben: de Regenboog 
Groep stimuleert mensen in slechte sociale situaties om de leiding terug te nemen en een bevredigend en 
sociaal actief leven voor zichzelf op te bouwen. 

Buurtgebouw Hendrik de Keijser geeft lokale kinderen en volwassenen de kans om samen, door en voor 
elkaar activiteiten te organiseren. Ongeacht hun achtergrond bundelen bewoners hun krachten om de 
kwaliteit van leven te verbeteren en mensen in staat te stellen samen te leven en elkaar beter te leren 
kennen. 

Vivium Torendael richt zich op verpleegkundige zorg voor mensen met dementie. Ze streven ernaar de 
kwaliteit van leven van de mensen in hun moderne verpleeghuis te verbeteren door residentiële 
ondersteuning, verpleegkundige zorg en een betere levenskwaliteit te bieden om mensen met dementie te 
helpen een normaal leven te leiden. 

Stichting Samen is niet alleen bestrijdt armoede in Amsterdam. Het richt zich op individuen en gezinnen die 
op of nabij de armoedegrens leven. Het doel is om mensen op verschillende manieren inzicht te geven in hun 
eigen kunnen en hen te helpen zelfredzamer te worden zodat ze weer kunnen deelnemen aan de 
samenleving. 

Dorcas is een kringloopwinkel met ANBI-status in de Metropoolregio Amsterdam. Alle opbrengsten gaan 
naar maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland. 

 

 

 


