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Dames en heren van de VHP familie,  

Een laatste keer, nog 25 dagen te gaan! 

Vanwege een groei van de VHP en daardoor toenemende vraag naar vele oranje goederen is er een 

ENORM tekort ontstaan aan “oranje goederen” en/of middelen om deze goederen te kopen. Daarom 

een laatste verzoek aan u allen voor deze laatste eindsprint om de VHP in Suriname te ondersteunen. 

Het is eigenlijk geen eindsprint meer maar een marathon op weg naar 25 mei.  

Plan A:  

Wat is in urgent nodig?  

1. Stort geld aan de VHP Nederland via de tikkie die aangemaakt is door Tina Jakoeb. U kunt u uw 

donatie ook overmaken naar rekeningnummer NL53 INGB 0006 588470, ten name van VHP 

Nederland, onder vermelding van uw naam, adres en VHP Nederland donatie. 

2. Verzamel campagne materiaal waaronder T-shirts, vlaggen, evt. petten en paraplu  

3. Belangrijk is bedrukte T-shirts (25000 stuks) en bedrukte vlaggen van 60x90. 

Hoe gaan wij dit met zijn allen aanvliegen?  

Om financieel e.e.a. inzichtelijk te krijgen zijn er alvast contacten gelegd met een tweetal bedrijven in 

Nederland met de vraag of zij dit kunnen leveren en of zij een offerte kunnen opsturen? Wij 

consulteren u hierover graag. Luchtvracht wordt bekeken, maar ook zeevracht vanuit Nederland qua 

haalbaarheid is mogelijk. De laatste haalbare boot vertrekt 5 mei met aankomst in Suriname op 17 

mei. 

Daarom een oproep:  

Heeft u deze goederen voor de VHP? Breng deze naar uw kern of breng ze goed verpakt in overleg 

met uw kern naar:  

SME SHIPPING  

KORTE BAJONETSTRAAT 54  

3014 ZS Rotterdam  

De heer Shyam Anroedh helpt graag.  

Inmiddels is ook gesproken met andere bedrijven. Men gaat een spoedofferte maken van 25000 T-

shirts en 10.000 vlaggen. Dit proces is gaande.  


