
De “F2F Kadosjop” 

 
In 2013 ontstond het idee bij 1 van onze trouwe donateurs 
(Jantsje Hoekstra uit Eastermar) om een winkeltje te gaan 
opzetten om spulletjes voor Famtofam te gaan verkopen (de 
“F2F Kadosjop“). 

Voor de F2F Kadosjop werden goedkope (2de hands) 
spulletjes ingekocht (o.a. uit Kringloopwinkels). Deze 
werden, indien nodig, opgeknapt en daarna verpakt in 
cellofaan, voorzien van een strik erom en een Famtofam 
sticker. Deze spulletjes werden voor een zacht prijsje 
verkocht. Er wordt rekening gehouden met iedereen en dat levert een grote diversiteit aan cadeautjes 
op (w.o. speelgoed voor kinderen). Leuk om te krijgen maar ook zeer geschikt om te geven. De 
opbrengst was geheel voor Famtofam. 

De F2F Kadosjop bleek een schot in de roos en bracht jaarlijks maar liefst € 2.000 op voor Famtofam. 
Dit werd gerealiseerd door het bezoeken van jaarmarkten, kerstmarkten e.d. Daarnaast vergezelt de 
F2F Kadosjop altijd bestuursleden wanneer zij ergens een lezing houden over het werk van 
Famtofam. Tijdens de pauze van deze lezingen verkoopt de F2F Kadosjop lootjes voor een verloting 
en werden cadeautjes verkocht. Zo zorgde zij bovendien voor een welkom intermezzo tijdens 
lezingen. 

De laatste jaren werd duidelijk dat deze formule aan kracht heeft ingeboet. Het werd steeds lastiger 
cadeautjes te verkopen (“iedereen heeft alles al”) en daarom heeft de F2F Kadosjop in 2018 besloten 
om deze activiteit te beëindigen. 

Dat betekent overigens allerminst het einde van de F2F Kadosjop. Jantsje 
Hoekstra heeft vervolgens nagedacht hoe dit “gat” te vullen. Dat heeft geleid 
tot het optuigen van een “Strikjesparasol”. Alle strikjes bevatten een lootje. 
Deze lootjes kosten één euro en het is altijd prijs. Deze strikjesparasol blijkt 
inmiddels een succes.   

Verder heeft Jantsje mensen bereid gevonden om cake’s te gaan bakken. Deze cake’s zullen dan 
worden verkocht op bv de lezingen van Famtofam.  

Bent u ook handig of hebt u ideeën om de F2F Kadosjop verder te helpen opbrengsten te genereren, 
neem dan contact op. Of is er in uw woonplaats een fair, markt of ander festijn waar de F2F Kadosjop 
zou kunnen staan, laat het weten.  

U kunt contact opnemen met Jantsje Hoekstra:  kadosjop@famtofam.nl.  Bellen mag ook natuurlijk: 
0512-471558. 


