
E10 OF TOCH LIEVER E5?
Vanaf 1 oktober 2019 wordt E10 op de meeste tankstations 
verplicht aangeboden. Ook bij De Baanderij is deze bio-
ethanol verwerkt in de ‘normale’ benzine (Euro95). Als 
uw auto of motor niet geschikt is voor E10 of als u twijfelt,  
dan adviseren we om SuperPlus98 E5 te tanken. Dit is 
‘normale’ benzine, maar met een hoger octaangehalte: 
hét alternatief en kan voor ieder merk gebruikt worden, 
ook oldtimers of exclusieve voertuigen. En gewoon bij  
De Baanderij aan de pomp!

Dus de keuze is aan u!  
E10 of toch liever E5? 
De Baanderij heeft het allebei.

Wilt u meer weten over E10 en of het geschikt is voor 
uw voertuig, kijk dan op: www.e10check.nl

2020 DB 20 jaar!
Het is alweer 20 jaar geleden dat De Baanderij van start ging met als missie ruim baan te maken voor hulporganisaties. 

Onmisbaar daarin de formule ‘u tankt en schenkt’ van het Goede Doelen Tankstation. Vele kilometers en projecten verder 
blijkt nog altijd hoe belangrijk het is dat hulp ook ècht aankomt. Daarom willen we u niet alleen bedanken voor uw trouwe komst, 

maar ook vragen dit vol te houden… en anderen enthousiast te maken! Gedurende het jubileumjaar zullen weer diverse 
acties plaatsvinden. Let op de website, uw brievenbus en natuurlijk uw tankbon…  

Meer informatie op www.debaanderij.nl/jubileum
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DUURZAAM 
Alhoewel elektrisch rijden momenteel de landelijke focus 
op duurzaam vervoer is, ziet De Baanderij juist een enor-
me groei van Groengas-klanten aan de pomp. Sinds 2011 
wordt dit schone alternatief al aangeboden en steeds meer 
mensen tanken bewust CNG. Daarnaast zal het u niet 
ontgaan zijn dat er behoorlijk wat ‘Groene Hart Hoppers’ 
bij De Baanderij geparkeerd staan. Vanwege de centrale 
ligging is hiervoor gekozen en het gemak van tanken en 
wassen is logisch voor het personenvervoer en… ook de 
elektrische taxi’s kunnen hier aan de stroom.

1-2019

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dankzij zeer gedreven vrijwilligers zijn de Algemene 
Voorwaarden van De Baanderij geactualiseerd: beter en 
begrijpelijker. Een logische vervolgstap is nu om voor  
zowel tanken als wassen gebruiksinstructies op te stel-
len. Maar natuurlijk mag u altijd even binnenlopen bij de  
receptie als u hulp nodig hebt.

NIEUW: TIJDELIJKE OPSLAG
Veel mensen weten wel dat bij De Baanderij kleding en 
schoenen een goede bestemming krijgen. Dat is lekker  
opruimen! Maar wat als u tijdelijk spullen moet opslaan? 
Ook dan bent u bij De Baanderij aan het goede adres.  
Alweer ruim 5 jaar biedt Stalling Gouda namelijk de mo-
gelijkheid om voor korte of lange tijd spullen op te slaan: 
huisraad, (tuin)meubilair, skiboxen, winterbanden, enz. 
Kijk op www.stallinggouda.nl voor de mogelijkheden.

IKBENTEHUUR.COM 
Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij levert De Baanderij 
opvallende trucks. Zo werd voor Stichting Tjeko een stoer 
mobiel podium ingezet op festival Opwekking. Maar ook 
bleek deze op een bruiloft in de drassige polder, een muzi-
kaal optreden en voor televisieopnamen perfect geschikt. 
Dus wie op zoek is naar een eyecatcher is deze 4x4 MAN 
truck nu in de verhuur: www.ikbentehuur.com. 

RABOBANK 
Om de onderlinge relatie te versterken werd onlangs door 
de Rabobank een cheque uitgereikt voor één van de goede 
doelen van De Baanderij. Dit is het project ‘Weduwen van 
Srebrenica’ geworden, waar Stichting Proplan zich voor  
inzet. Een belangrijk doel wat we een warm hart toe- 
dragen. Meer informatie op www.stichtingproplan.nl. 

‘‘Waar deze  
container naar  

toe gaat?’’

‘‘CONGO!’’

Hèt goede doelen tankstation!

Tank en Schenk ook voor úw  
vereniging, kerk, school of club! 

 
Vraag een gratis Goede Doelen 

Tankpas aan en tanken wordt een 
stuk leuker!



TOGO  
Bij een landbouwproject in Togo was er behoefte aan een  
degelijke vrachtwagen met kraan. De oplossing was een  
ex-leger vierwielaangedreven Mercedes 1017. Volgeladen met 
tal van benodigdheden werd deze afgeleverd op de plaats van 
bestemming.

GHANA  
Nog nooit eerder in het 20 jarig bestaan van De Baanderij zijn 
er zoveel schooltafels en stoelen verscheept dan dit jaar. Vooral 
naar Ghana hebben de containerladingen ervoor gezorgd dat 
weer duizenden kinderen op school kunnen zitten. Behalve 
het meubilair is natuurlijk ook gezorgd voor pen en papier,  
computers en (digitale) schoolborden.

LIBERIA   
Anneke en Mambu zetten zich al jaren 
in voor de Liberiaanse bevolking. Onder 
meer door water- en hygiëneprojecten. 
Praktisch geven ze handen en voeten aan 
het christelijk geloof. En ook de kinderen 
worden niet vergeten. In december krijgen 
maar liefst 1000 kinderen o.a. een ‘‘emoji’’  
cadeau en zo wordt Kerst echt feest! 

GUINEE BISSAU
Het onmogelijke mogelijk maken. Dat is De Baanderij niet vreemd. 
Voor een zendelinge werd een gebruikte 4x4 Toyota Landcruiser 
van een hulporganisatie uit Kosovo overgenomen, in Nederland 
opgeknapt en verscheept. En dat alles met een minimaal budget. 
Zo kan er ruim baan gemaakt worden voor haar missie. 

SENEGAL
Afgelopen jaar heeft het varende zieken- 
huis van Mercy Ships weer diverse  
bestemmingen aangedaan. Om alle con-
tainers met goederen op de juiste wijze 
geëxporteerd te krijgen, mocht De Baan-
derij de benodigde douaneformaliteiten 
regelen. Deze support blijven we graag 
geven!

SOMALIË 
Voor het belangrijke werk van het KAALO 
jeugdcentrum vroeg men zonnepanelen. 
Niet enkel vanuit duurzaam denken, maar 
ook om continuïteit te bieden. Zowel aan 
de stroomvoorziening als aan de jonge-
ren. De geleverde oplossing ligt inmiddels 
te stralen op het dak in Puntland.

OEGANDA 
Gered Gereedschap werkt al jaren aan zelfvoorzienende projec-
ten. Door technische opleidingen te ondersteunen met opgeknapt  
gereedschap en sinds kort ook met een eigen werkplaats in  
Oeganda. Er vertrokken weer 6 containers naar een nieuwe  
toekomst.

U tankt en schenkt! Ruim baan voor hulporganisaties!

‘‘Geen bestemming is
onbereikbaar’’

‘‘De Baanderij zorgt dat uw  
hulptransport aankomt!’’

Tot ver in de binnenlanden van Afrika levert De Baanderij hulpgoederen af. 
Ook deze zending van Tools4Change kwam na een lange reis goed aan.


