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Grootschalige inzamelpunten en/of transport gezocht! 
 
Wat 2 jaar geleden begon als een lokale actie om doppen te recyclen voor meer onderzoek naar 
diabetes type 1 is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk succes met een opbrengst van ruim 
€17.000,- voor het Diabetes Fonds. 
 
Aanleiding? 
De dochter van Arjan kreeg negen jaar geleden de diagnose diabetes type 1. De wereld van het gezin 
van Arjan kwam helemaal op zijn kop te staan. Arjan twijfelde geen moment om in actie te komen en 
hij bedacht de “Doppenactie”. Hij vroeg café eigenaren, restaurants en particulieren om kroonkurken 
te bewaren. Deze zamelt Arjan in en brengt hij in grote getalen naar de onttinningsfabriek in 
Leeuwarden. Deze ontinningsfabriek betaalt een mooie prijs voor de kroonkurken wat rechtstreeks 
overgedragen wordt aan het Diabetes Fonds. Met als doel de dochter van Arjan, en alle andere 
patiënten in de toekomst te kunnen genezen. 
Zie hier Arjan zijn verhaal: https://vimeo.com/118124988 
 
Inmiddels hebben Ivo en Ria het stokje overgenomen en zetten zij zich, samen met een viertal vaste 
vrijwilligers, in voor de Doppenactie. 
 
Wat dan precies? 
Kroonkurken inzamelen. Je weet wel; bier- en frisdrankdopjes. Inmiddels zijn er 60 inzamelpunten in 
Nederland waar men deze kroonkurken kan inleveren. Deze punten zijn (grotendeels) bij mensen 
thuis in de schuur, op zolder, in de tuin of een keukenkast.  
 
En dan? 
Vanuit die 60 inzamelpunten moeten de kroonkurken bij de ontinningsfabriek in Leeuwarden komen 
om ze daar te laten recyclen. Dit levert geld op en dit geld wordt in zijn geheel overgemaakt aan het 
Diabetes Fonds om meer onderzoek mogelijk te maken. 
 
Probleem? 
Het probleem is nu het transport. Door de toenemende participatie aan deze actie, raken de 
(particuliere) inzamelpunten vol. Met name de punten in de Randstad en de daar omheen gelegen 
gebieden krijgen meer doppen aangeleverd dan vervoerd kunnen worden. Hierdoor dreigen 
inzamelpunten ermee te stoppen door gebrek aan ruimte en dat net nu steeds meer mensen de 
kroonkurken aan het sparen zijn. Dat vinden wij echt zonde! 
 
Oplossing? 
Meer grootschalige inzamelpunten of meer transport (met name in de Randstad) richting 
Leeuwarden. Hier hebben de “Doppen-helden’ hulp bij nodig! Ben jij of ken jij mensen/ bedrijven die 
ruimte hebben om (het liefst kosteloos) kroonkurken op te kunnen slaan of mensen/bedrijven die 
eventueel wat kunnen betekenen in het transport naar Leeuwarden? Dan zouden wij heel graag met 
jou in contact komen. 
Ter indicatie: In Limburg zijn er onlangs 12 volle bigbags (goed voor 5500kg kroonkurken) opgehaald 
en afgeleverd in Leeuwarden.  
 
 
 

https://vimeo.com/118124988
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Waarom helpen? 
Het verzamelen van doppen is laagdrempelig en heeft een sociaal karakter. Als er op korte termijn 
meer hulp is bij de logistieke uitdagingen van de actie, kan de doppenactie blijven bestaan en 
mogelijk groeien. Helpen levert je reclame via de Facebook doppenactiepagina, eeuwige roem en 
natuurlijk heel erg veel dank van een hele grote groep (jonge) diabetes patiënten en hun familie en 
vrienden. Meedoen heeft zin! 
 
Concreet: 
Vrijwillig initiatief zoekt zo snel mogelijk opslag voor kroonkurken in Randstad en gebieden daar 
omheen en een georganiseerd transport (2x per jaar) om de doppen van de diverse locaties naar de 
ontinningsfabriek in Leeuwarden te brengen. 
 
Contact? 
www.facebook.com/diabetesactie 
www.diabeatit.nl/doppen 
 
Beheerders Dopjesactie: 
Ivo Claassen en Ria ten Klei 
bierenfrisdrankdopjes@outlook.com 
 
Een kleine moeite een enorm resultaat!  

Ontzettend bedankt alvast voor de genomen moeite en we horen graag van je! 
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