
GEZOCHT: AMBASSADEUR(S)
Wordt ambassadeur en win een jaar lang gratis autowas-
sen! Wie gaat u enthousiast maken om ook bij De Baanderij 
te tanken? De buurman, de (sport)vereniging of zelfs de hele 
straat?! Wie in 2022 de meeste ‘Tank en Schenk’ klanten 
aanbrengt mag een jaar lang gratis autowassen!

GOEDE VOORNEMENS... 
Een nieuw jaar, een nieuwe start. Natuurlijk heeft ook u goede voornemens: gezonder leven, meer 
sporten en… tanken bij De Baanderij! Wie wil dat nou niet? Iedere kilometer het verschil maken. Want 
tanken moet toch gebeuren, dus waarom niet bij het enige Goede Doelen Tankstation van Nederland? 

Tanken en daardoor bijdragen aan onze wereldwijde hulpverlening. Over goede voornemens gesproken. Bij deze nieuwsbrief 
krijgt u een handige kalender. Compleet met weeknummers en feestdagen. Als dank voor uw trouw aan De Baanderij en Stich-
ting Proplan. Zo blijft u bij de tijd en hopen wij bij u in beeld te blijven. Ook handig om weg te geven als u anderen enthousiast wilt 
maken. Want of je nou ‘budget of bewust’ tankt, iedere liter is welkom. Lees in deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen op 
het tankstation, duurzaamheid en ook acties waarmee we u graag verwennen. Verder delen we een aantal mooie projecten die we 
mochten realiseren. En natuurlijk weer een overzicht van de gespaarde korting voor plaatselijke goede doelen in 2021. 

Wij gaan er weer voor om de goede voornemens waar te maken. Doet u mee?
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24/7 WASBOXEN
NIEUW bij onze doe-het-zelf wasboxen: 
contactloos betalen. Dus geen papier- of 
muntgeld meer nodig om te wassen. Ook 
met uw smartphone reuzehandig. 
Contactloos betalen, ’t is zo gepiept!

12-2021

EV SNELLADEN BIJ DE BAANDERIJ
Steeds vaker hoor je de term EV voorbijkomen: Elektrische Voertuigen. Momen-
teel in opkomst en  niemand die weet of we in de toekomst ook echt allemaal 
elektrisch zullen rijden. Dat de mobiliteitsbranche in beweging is, is wel duidelijk. 

Bij DB zijn meerdere alternatieve brandstoffen voorhanden en dat worden er steeds 
meer! Duurzaamheid is namelijk iets dat prima past in de missie van De Baanderij: 
‘goed voor de aarde, goed voor elkaar’. Naast het groene biogas (CNG) is ook LPG al 
jarenlang een duurzaam alternatief. En voor wie dan een EV rijdt zijn er nu ook twee 
snelladers gerealiseerd. Dus ook ‘stroom tanken’ doe je bij De Baanderij.

GRATIS BANDENPOMP
Het is belangrijk dat de bandenspan-
ning in orde is. Niet alleen veiliger, 
maar ook beter voor uw portemonnee. 
Check daarom regelmatig de spanning 
bij onze bandenpomp. Recent ver-
nieuwd: munt erin, 5 seconden wachten 
en pompen maar! En op vertoon van uw 
tankbon (bij de receptie) helemaal gratis!

ONBEPERKT WASSEN 
VOOR SLECHTS € 15,-
Altijd een schone auto? Nu kan het 
voordelig met het DB carwash-abon-
nement. Voor slechts € 15,- per maand 
kun je zo vaak als je maar wilt je auto 
wassen. Dus nu heb je echt geen  
excuus meer voor een vuile auto!

TANK EN SCHENK OOK 
VOOR ÚW VERENIGING, 

KERK, SCHOOL OF CLUB! 
 

VRAAG EEN GRATIS GOEDE DOELEN 
TANKPAS AAN EN TANKEN WORDT  

EEN STUK LEUKER!

GESPAARDE
KORTING 2021 
Hier volgt een overzicht van de voorlopig 
in 2021 gespaarde kortingen van overige 
plaatselijke initiatieven waar hun deel- 
nemers voor sparen:

Diaconie PKN Gouda  € 18,93

Water voor Leven  € 6,43

Wielerclub Excelsior  € 31,59

Stichting Tjeko  € 4,18

Friedensstimme  € 69,23

Bouwfonds

    Ger. Gemeente  € 152,11

De Ark  € 21,79

Witte Tent Week  € 145,06

Gouderaksekerk  € 16,27

Samma  € 160,20

Nynke in Letland  € 2,24

Ger. Kerk Vrijgem.  € 15,15

Zorgpartners  € 56,90

Dierenambulance  € 47,76

Non-foodbank  € 22,74

€

JUBILEUM VOUCHER:

RAIN-X CARWASH 
PROGRAMMA 
€ 12,- € 5,-
Kom in de kerstvakantie uw auto wassen met de speciale 
anti-regen nabehandeling van RAIN-X met extra korting. 
Voor slechts € 5,- schoon de feestdagen in!

GRATIS
STOFZUIGEN!
Tegen inlevering van deze bon kunt u 
na het autowassen gratis stofzuigen. 
Van buiten èn binnen heerlijk schoon!

 ACTIE: JANUARI 2022

WAS GRATIS 
UW AUTO !!!
EN DONEER MINIMAAL € 5,- 
AAN STICHTING PROPLAN 
 
In januari 2022 houden wij eenmalig een unieke was-actie voor het jubileum van 
Stichting Proplan: ‘Was voor de Proplan-kas!’ Het werkt heel simpel. U mag uw auto 
in januari 2022 GRATIS wassen in de DB Supercarwash, maar u doet bij het afhalen van 
uw wascode direct een donatie van minimaal € 5,- aan Stichting Proplan. Betalen kan 
per PIN, contant in de Proplan Spaarpot of via een machtiging / overboeking. 

Vraag naar de actievoorwaarden.

NU AL STICHTING PROPLAN STEUNEN?
Maak uw gift over op NL44INGB0004350357
t.n.v. Stichting Proplan 
Of doneer online op stichtingproplan.nl/doneer

Hèt goede doelen tankstation!



AQUAFARMING
Veel projecten in Afrika zijn gericht op zelfredzaamheid door  
kennisoverdracht, zoals landbouw en veeteelt. Daarvoor heeft De 
Baanderij al tal van transporten georganiseerd. Nu mocht voor 
een uniek visserijproject van AquaFarmingConsult in het binnen-
land van Sudan een klus geklaard worden: maar liefst 12 con-
tainers werden verscheept. Het klinkt tegenstrijdig, maar het is 
waar: echte hulp brengt geen vis, maar een hengel.

KIMON
In het zuiden van Guinee-Bissau werkt Stichting Kimon al jaren 
aan kleinschalige projecten door alfabetisering en agrarisch on-
derwijs. Gedreven door het Evangelie worden daar grote dingen 
bereikt. Om in de afgelegen gebieden te komen moest de terrein-
wagen vervangen worden. De Baanderij zocht en vond een goede 
Toyota Hilux 4x4 waarmee ze weer jaren verder kunnen.

VERBURG CHARITY
Ook dit jaar weer mocht ondersteuning gegeven worden aan de 
vakscholen in Malawi en Mozambique. Naast gereedschappen en 
bouwmaterialen werden ook gebruikte computers en schoolma-
terialen verscheept. Mooi om te beleven: een tweede leven door 
weg te geven.

OVERLAND MISSIONS
Inmiddels vinden de ex-leger DAF 4x4 trucks overal hun weg. Ook in Zambia worden ze regelmatig gespot. Voor de Amerikaans zendings-
organisatie Overland Missions werden weer twee trucks verscheept en diverse reserveonderdelen. Zo wordt de boodschap van hoop ook 
daar doorgegeven.

PHARMACCESS
Wereldwijd heeft ruim 50% van de mensen geen toegang tot 
noodzakelijke gezondheidszorg. In een aantal doellanden werkt 
PharmAccess Foundation aan de verbetering hiervan. Door voor-
zieningen aan te bieden als basisverzekering, scholing met baan-
garantie en technologie wordt ook in onherbergzame gebieden 
gezondheidszorg bereikbaar. De Baanderij ondersteunt met logis-
tiek en dat is een zorg minder!

STEPPING STONE
Er zijn van die landen waar meerdere partners van De Baanderij  
actief zijn. Zo ook Liberia waarheen regelmatig transporten 
plaatsvinden. Stepping Stone is van mening dat het meest effec-
tieve antwoord op de bestrijding van armoede ligt in het investeren 
in ondernemerschap in landbouw en kleinschalige veeteelt. Om 
dit te ondersteunen werd een 4x4 terreinwagen aangekocht en 
verscheept, samen met materialen voor de nieuwe kippenfarm. 

PUM
Voor een werkgelegenheidsproject in Ghana werd een container 
verscheept vol stukken leer. Deze halffabricaten worden lokaal 
verwerkt tot schoenen. Een mooie samenwerking met PUM die 
door professionele vrijwilligers bijdraagt aan de groei van het 
midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. 

OEGANDA
Sinds 2007 helpt Cathy Groenendijk (wees)kinderen met de stichting Confident Children out of Conflict (CCC). Een veilige plek, weer kind 
worden, vrienden maken, spelen, dromen en leren bouwen aan een toekomst. Voor de inrichting van het weeshuis werd een container vol 
donaties verzonden en ontvangen. Iedereen blij!

SURINAME
Jaarlijks worden tal van containers naar diverse projecten in  
Suriname verscheept. Door containertekorten en stijgende trans-
portprijzen is het steeds weer een uitdaging om ‘goed en goed-
koop’ stichtingen en hulporganisaties van dienst te zijn. Behalve 
vertragingen vallen ook regelmatig afvaarten uit, waardoor het af 
en toe bij De Baanderij zelfs wel een terminal lijkt… 

HANDEN SAMEN VOOR ANGOLA
Angola is één van de armste landen ter wereld. Er is een schrij-
nend gebrek aan de meeste basisvoorzieningen. Toch weet stich-
ting Handen Samen Voor Angola een verschil te maken: hulpver-
lening door elkaar te stimuleren samen te werken. Maar ook om 
deze mensen moed te geven en voor ze te bidden. DB verzorgde 
het containertransport naar het nieuwe gezondheidscentrum. 

EEN KLEINE GREEP UIT DE PROJECTEN DIE 
IN 2021 UITGEVOERD MOCHTEN WORDEN


