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Wellicht kunnen we geen duizenden mensen helpen, maar we gaan het wel 
proberen.

Lorem Ipsum 2 maart 2022

Soms even geen 
woorden maar 
Daden … 

Jij Helpt toch 
ook.? 

INZAMELEN 
Op donderdag 10-3 en 

vrijdag 11-3 kunt u 
spullen brengen bij de 

studio van Radio Continu

1
LOGISTIEK 

Vrijdag 11-3 na 18:00 
zullen we onze bus zo 

goed mogelijk inpakken.

2
UITDELEN 

Hopelijk zullen we 
maandag 15-3 aankomen 

op de grens Polen en 
Oekraïne en beginnen 

met uitdelen.
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Het kriebelt en jeukt overal “we willen iets doen” 
Dit was ons gezamenlijk gevoel over het grote onrecht wat de burgers in 
Oekraïne moeten doorstaan.  Tevens voelen we de angst, verwarring en de 
machteloosheid in ons kleine clubje van collega’s, ook op straat en onderweg 
is het onderwerp van gesprek.   Daarnaast die schrijnende beelden van zowel 
de slachtoffers als wel de schuilende en vluchtende mensen.    Het raakt ons 
onbewust meer als dat we onszelf misschien wel beseffen en daarom willen 
we ook echt iets doen en hebben we besloten om zaterdag 12-3-2020 te 
vetrekken met eén of twee grote bussen vol met bruikbare hulpgoederen die 
we na aankomst op de Pools/Oekraïense grens willen uit te delen aan deze 
enorme groep vluchtelingen.                 Ons helpen.?    

Hopelijk worden onze goede bedoelingen “een 
schakeltje”, die samen een ketting van Vrede en Liefde 

vormen..
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RADIOCONTINU-UKRAINE ACTIE 2 MAART 2022

WILT U ALS ONDERNEMERS-ADVERTEERDER IETS DOEN: 

En samen met ons deze Actie dragen of ons gewoonweg steunen dat 
kan ook:  

Neem dan contact op met onze binnendienst, middels 
0599-671101 of benader uw bekende accountmanager.  En vraag 
naar de mogelijkheden. 

Wij reken op u. 

Medewerkers en Directie - Radio continu en organisatie Boerenrock.   

Hoe kunt u helpen en 
wat kunt u doen: 
Er is een grote behoefte aan de 
volgende producten: 

Verbandtrommels - Houdbare 
levensmiddelen - Luchtbedden - Luiers 
- Fles voeding voor baby’s - Peuter 
voeding - Plastic Lepels, Vorken en 
Messen - Zeep - Douchegel - Shampoo - 
Vochtige doekjes - Tissues - 
Maandverband- Tampons - 
Inlegkruisjes - Tandpasta- 
Tandenborstels - Wasmiddel - 
Afwasmiddel - Wc-papier - Paracetamol 
- Multivitamines - Flesjes water - 
Blikjes Frisdrinken.  

LET OP: Om problemen bij de douane of 
onderweg te voorkomen kregen we van de 
Poolse Ambassade het advies om alleen 
ongeopende/ongebruikte ofwel nieuwe 
producten mee te nemen.!! 

Op donderdag en vrijdag 10 en 11-Maart kunt 
u van 10:00 in de morgen t/m 17:00 in de 
middag uw spullen met de bovengenoemde 
specificaties afgeven bij de:                          

Radio continu studio aan de Exloërkijl 38 
in Tweede Exloërmond.  

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om iets te 
kunnen overhandigen maar u voelt toch de 
behoefte om onze RC Oekraïne Actie te willen 
steunen dan kunt u alsnog het volgende doen: 

1- Ga naar de website van Radio Continu klik op 
het icoontje RC Oekraïne Actie en dan kunt u 
middels onze webshop eenmalig 10.00 Euro 
doneren.  

2- SMS   Continu [ Spatie ] steun  naar 3010 
[1.50 p.b] 

- Verder zullen we [ week 11 ] onderweg proberen om u 
zo goed mogelijk te informeren over waar we zijn en 
wat we zien en meemaken - 


