
 
LANDELIJKE LIONS ACTIE: 

 
DE- ACTIE EN 

 
 ACTIE OUD EN VREEMD GELD 

 

Op 1 februari is de Lions DE- waardepunten inzamelingsactie van start gegaan. De robuuste 
inzamelbox heeft  een prominente plek gekregen in maar liefst 9 winkels in Leidschendam-
Voorburg. Tot woensdag 1 maart a.s. kunnen hierin niet alleen de DE- waardepunten in 
worden gedeponeerd maar dit jaar voor het eerst ook “oud en vreemd geld”.  
 
DOUWE EGBERTS DOET ER NOG EEN SCHEPJE BOVENOP 
De leden van Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses 
Marianne tellen alle ingeleverde DE-waardepunten. De pakken 
koffie die DE beschikbaar stelt voor alle hier ingeleverde punten, 
met daar bovenop 15% extra, zijn voor Voedselbank Stichting 
Buren. De pakken koffie zijn een welkome aanvulling op de 
voedselpakketten. Deze worden wekelijks bij zo’n 130  gezinnen in 
Leidschendam-Voorburg bezorgd door de Voedselbank. Een pak koffie is immers al gauw te 
duur voor de gezinnen die van zo’n € 40,- per week moeten rondkomen. Geweldig dat zo 
dankzij alle inwoners van onze gemeente die hun DE- punten doneren, de gezinnen van een 
lekker kopje koffie kunnen genieten! 
 
DE-ACTIE NU GECOMBINEERD MET LIONS OUD EN VREEMD GELD ACTIE 
Dit jaar wordt de DE- waardepuntenactie voor het eerst gecombineerd met de inzameling 
van oud en vreemd geld. Ook deze munten liggen vaak, net als de DE- punten, toch wat 
verloren in de keukenla. De oude en vreemd geld munten en biljetten kunnen (ongesorteerd) 
ook in de DE- inzamelingsboxen worden gedeponeerd. Na afloop van de actie sorteren de 

leden van de landelijke Lionswerkgroep Blinden de 
munten en wisselen deze in voor euro’s. En daarmee 
worden staaroperaties in derde wereldlanden bekostigd. 
Voor de vele, vaak zeer arme blinden is een operatie 
enorm belangrijk. Naast het zicht geeft het waardigheid 
en zelfstandigheid. Want na de operatie kunnen zij weer 
aan het werk en zelf voor hun gezin en familie zorgen.  
 

De opbrengst van de oud en vreemd geld-actie wordt door Wilde Ganzen met 50 % 
verhoogd. Zo wordt elke € 10,- verhoogd tot € 15,-. Een staaroperatie kost in een derde 
wereldland € 30,-. Om een blinde gratis te kunnen opereren, wordt aan de rijkere blinden € 
45,- gevraagd voor een staaroperatie, daar hou je dus € 15,- aan over. Met de € 15,- 

opbrengst van de actie erbij heb je dan weer € 30,- en kan een arme blinde 
gratis worden geopereerd. Dus samen sterk! 
 
WAAR STAAN DE INZAMELBOXEN? 
De inzamelboxen voor de DE-waardepunten en oud en vreemd geld staan 
in Leidschendam bij Bruna, Liguster 20 en Primera aan de Damlaan 22 en 



Liguster 81 en in Stompwijk bij Coop, Hoefblad 22. In Voorburg staan de boxen bij Drogisterij 
COCO aan de Rembrandtlaan 61, Drogisterij De Waag in de Herenstraat 20, bij Kolbe 
adviseurs op Ooghoogte aan het Kon. Julianaplein 16, bij Primera aan de Laan van NO 
Einde 294 en in Tuincentrum Hofwijck, Westeinde 3.    

 

De actie loopt tot 1 maart. 


