
Statiegeldbonnetjesbox heeft zeven jaar perfect gescoord bij AH Pollemans 

Suvadra geeft andere goede doelen ook een kans 

 ETTEN-LEUR – Op 30 april verdwijnt de kleurrijke statiegeld-bonnetjes-box van Stichting Suvadra uit 

de bekende Albert Heijn-supermarkt van Jan en Jeffrey Pollemans aan het Etten-Leurse Burchtplein. 

“Niet omdat het minder de moeite waard zou zijn geworden. Integendeel, we hebben de voorbije 

jaren steeds een nieuw opbrengstrecord gevestigd. Met dank aan de  Etten-Leurse bevolking, die het 

hart blijkbaar op de juiste plaats heeft. De samenwerking met de heren Pollemans heeft zeven jaar 

geduurd en daar ben ik met de gehandicapte Nepalese kinderen ontzettend dankbaar voor. Bij de 

supermarkt-eigenaren hebben zich de voorbije jaren ook andere goede doelen gemeld. Zij zouden 

eveneens een kans willen hebben om te scoren met de statiegeldbonnetjes. De heren Pollemans 

hebben gevraagd of wij die ‘ruimte’ wilden bieden. En uiteraard hebben wij ja gezegd, omdat elk 

goed doel in principe de moeite waard is. “ Joyce van Rijen uit Etten-Leur van Stichting Suvadra heeft 

met de statiegeldbonnetjes mooie dingen kunnen doen. “En het mooie is dat al die kleine bedragen 

samen een mooie score opleveren. Met de opbrengst daarvan help ik kinderen en jongelui met een 

lichamelijke handicap in Nepal. Hulp op het gebied van studie en medische zorg. 'Mijn' kinderen in 

Nepal, het vijfde armste land van de wereld, zijn er mee geholpen. We hebben tastbare resultaten 

geboekt. En op de eerste plaats zorg ik er persoonlijk voor dat er nul komma nul aan de beruchte 

strijkstok blijft hangen. Jaarlijks ga ik twee keer naar het land aan de voet van de witte reuzen van de 

Himalaya. Om mijn projecten te controleren en de kids te bezoeken. De dagelijkse gang van zaken 

heb ik toevertrouwd aan een Nepalese stichting, die uit gehandicapte jongemannen bestaat. Zij zijn 

bevlogen en willen andere gehandicapte jongelui kansen bieden, die ze zonder onze hulp nooit 

zouden kunnen benaderen. Het is bijna onmogelijk, maar ze zijn bijna nog fanatieker dan ik. Daarbij 

worden ze gestimuleerd door het enthousiasme en de dankbaarheid van de Nepalese 

gehandicapten, die uit hun voorheen uitzichtloze situatie kunnen komen." 

Stichting Suvadra meldt tenslotte, dat de website nog steeds www.suvadra.com is en dat eventuele 

donaties gedaan kunnen worden op rekening NL34INGB0000781034 ten name van stichting Suvadra. 
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