Pamperbank
KOSTPRIJS
MOEILIJKHEID
Het is een cliché als een huis… pampers nemen een flinke hap uit het budget van kersverse ouders.
En ze vliegen snel door.
Niet iedereen heeft het even breed om die grote ladingen aan pampers in te slaan. In WestVlaanderen heeft Samen Sterker daar iets op gevonden: de Pamperbank. Met de Pamperbank
organiseren ze een herverdeling van luieroverschotten voor gezinnen met een beperkt inkomen.

Hoe begin je eraan?
Gezinnen kunnen luieroverschotten afleveren in filialen van de Pamperbank in meer dan 20
gemeentes Aan die filialen vind je infoflyers waarop het project wordt toegelicht.
Publiceer de lijst van alle inzamelpunten & contactpersonen op je website, facebookgroep.
Druk eventueel ook wat flyers en affiches met een overzicht van alle inzamelpunten.
De verzamelde luiers uit de Pamperbanken worden op geregelde tijdstippen opgehaald,
gesorteerd en verpakt. In een pakketje zitten 25 luiers van dezelfde maat, die door kwetsbare
gezinnen (al dan niet op vertoon van een bon) kunnen worden aangekocht voor 1 euro.
Mensen die de Pamperbank willen steunen maar niet over luieroverschotjes beschikken,
kunnen aan de filialen een Pamperkaart ter waarde van €5 kopen. Dit staat gelijk aan de
schenking van 25 luiers aan de bank.

Hou rekening met
Ga niet overhaast tewerk, zorg voor een goed stappenplan. Zorg voor een mooie inzamelbox
die groot genoeg is om de pampers in te verzamelen.
Sorteer en verpak de pampers per maat, zo weten de gezinnen meteen welke pampers ze
nodig hebben voor hun spruit.

Over de kostprijs
Dit is een project dat niet hoeft te kosten. Afhankelijk van het soort inzamelbox dat je
gebruikt, wordt dit je grootste kostprijs.
Zorg ook voor een minimum promotiebudget. Hoe meer je je project kan bekend maken, hoe
meer kans op een groot aantal pampers. Zorg zeker voor een persbericht (misschien zelfs een
persvoorstelling), dat kost je helemaal niets.

Over de medewerkers

Je hebt toch wel een aantal vrijwilligers nodig om bijvoorbeeld promotie te voeren, maar vooral ook
om de ingezamelde pampers te gaan ophalen te verdelen.

Wil je graag zelf een Curieusactiviteit organiseren?
Meewerken aan één van onze projecten? Of aansluiten bij een Curieusgroep? Welkom!
Vrijwilliger worden (https://www.geniaallokaal.be/vrijwilliger-worden)

