
Helpt u mee?

En steun onze weeskinderen in Irak

Lever 
kleding in
Al-Ayn heeft meerdere containers in 

Nederland staan, waar u gebruikte of nieuwe 

kleding in kunt doen. De opbrengst van de 

kleding gaat naar onze weeskinderen in Irak. 

Stichting Al-Ayn helpt de weeskinderen 

in Irak weer aan een toekomst door ze te 

voorzien van onderdak, educatie, medische 

zorg en veel meer.

Met uw kleding kunt u levens 
veranderen. 

www.alayn.nl

Let op: De kleding die u doneert moet schoon en droog zijn

Wat mag ik in deze container doen?
→ Kleding
→ Schoenen

→ Tassen
→ Knuffels



Stichting Al-Ayn is een onafhankelijke 

stichting, die als doel heeft 

weeskinderen in Irak te voorzien in hun 

levensbehoeften. 

Denk daarbij 

aan huisvesting, 

kleding, fi nanciën, maar ook educatie en 

psychische hulp. Sinds de oprichting van 

Al-Ayn in 2006, hebben wij al meer dan 

100.000 weeskinderen die in armoede 

leven geholpen. Op dit moment helpt 

Al-Ayn zo’n 60.000 weeskinderen in Irak. 

Naast kleding kunt u de weeskinderen ook 

steunen door een 

fi nanciële bijdrage 

te doen. Wij hebben 

daar een uniek en transparant systeem 

voor, want u bepaalt zelf de frequentie en 

waar uw donatie naartoe gaat.  

Over Stichting Al-Ayn

Wilt u meer weten over Stichting Al-Ayn of 
wilt u weten waar onze containers staan?

Kijk dan op: www.alayn.nl

Of neem contact met ons op: 
+31 6 12 23 38 63
+31 70 73 70 318
info@alayn.nl

Steenplaetsstraat 9, 2288 AA Rijswijk

Besluit u kleding te doneren? Fantastisch, daar zijn we u heel dankbaar voor. 

Onze containers worden structureel geleegd en vervolgens gesorteerd door een 

gespecialiseerd bedrijf. Bruikbare kleding komt terecht bij tweedehandswinkels en 

kleding die niet verkoopbaar blijkt te zijn wordt gerecycled. Uw kleding krijgt dus 

sowieso een tweede leven. De fi nanciële opbrengst van de kleding gaat naar onze 

weeskinderen in Irak. Hiermee ondersteunen we de kinderen in hun essentiële 

levensbehoeftes.

Wat gebeurt er met de kleding die u doneert?

Uw tweedehands kleding, zet onze weeskinderen 
eindelijk weer eens op de eerste plek.  

Het is tijd levens te veranderen. 
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