
GEZOCHTVOOR HET NIEUWE CONGO-DECOR

Kinshasa

Plein algemeen
 Elektriciteitskabels

 Elektriciteitspaal
Paal, houten ronde stok

Satellietschotels / antennes voor 
op de daken

Postbusjes / brievenbussen om 
tegen een wand te bevestigen. 
4 verschillende

Aanmeerpalen

MARKT
Houten paletten, of kraampjes

Plastic tafel waar parasol in past 
(voor  ongeveer 4 personen). 
Liefst opklapbaar

Parasol (voor in tafel)

Plastic bakken en kratten, alle 
kleuren

Gekleurde stoffen of plastice 
stoffen voor over tafels, ter 
presentatie

Plastic krukjes, minimum 6

INRICHTING HUISJES
2 TV’s

2 radio of CD spelers

 Laders

 Electronisch “afval”

Muggennetten

Personenweegschaal

Rekken (om materiaal in stockeren 
en of presenteren)

DOUANE
PC met USB ingang of TV met USB 

ingang 

Kantoormeubilair

Verkoopsgoederen 

Bakken voor verkoopsgoederen, 
plastic, kleur en hout door elkaar

 Zakken voor verkoopsgoederen, 
plastic, kleur en hout door elkaar

Stempels + inkt

(CHINESE) WINKEL
Horloges voor in Chinese winkel 

Stoel, plastic of hout

Rekken voor verkoopsgoederen

Verkoopsgoederen

GAMESHOP
Playstation,  X box etc.

Spelletjes playstation 

 Laadsysteems GSM’s/ 
kattenkoppen, gsm opladers, 
verlengkabels, houten tafeltje

Houten banken

 TV schermen, minimum 3

Houten platen, rekken voor tafels. 
improvisatie

BERGPLAATS II / RHODESIC
 Tijdschriftenrek 2X 

(ook 1 voor in Sia)

HUIS I
Gordijnroede deur min 80 cm

Gordijnroede raam. Min 50 cm

Salon: ventilator, (salon)tafeltje, 
kast, vloerkleed, eettafeltje, 
zetel, etc. 

Oude lakes, gekleurde stoffen, 
doeken voor deur en raam (aan de 
roede)

 TV

Koelkast (tafelmodel)

Wateremmer

Plastic servies

Kraantje

Kapstok (min voor 3 jassen)

Strijkijzer

HUIS II
Gordijnroede min 80 cm 2x

BAR
 IJskast (tafelmodel)

2-pit kookvuur elektrisch

Spoelbak met onderverdeling

Keukenweegschaal

WATERPUT
Bidons  voor (functioneel) 

watergebruik, transparante, 5 
liter

PARCELLE
Boomkruin

Moestuin zand

Moestuinplantjes, plastic voor 
1,5m2

Handgereedschap voor in 
moestuin: schepje,  hark etc. 

Plastic goed en kookgerei

Heb je meer tijd dan 
spullen te geef? 

We zoeken ook vrijwilligers! 
Klusjes op maat van je interesse 
en talent, volgens je beschik-
baarheid. 

Mail 
communicatie@studioglobo.be



GEZOCHTVOOR HET NIEUWE CONGO-DECOR

SIA

algemeen
Gekleurde kledij (om aan 

waslijnen te hangen, Europees - 
Afrikaans)

Wasknijpers

Wasdraad

Ronde stok / paal om waslijn te 
maken. 

Putemmer

Plastic kommetjes (kleurrijk)

Krijtborden

Schotelantennes

 TV, winkel  2x

Dvd doosjes

 VELD I - 11
 Twijgenhek, 22 meter

Geel zand 70 liter

Plastic beplanting voor op veld

MOBIELE MARKTKRAMEN
Optie 1: hout, ronde “palen” of 

latten. Mag een mix zijn 

Optie 2: Paletten, hout

Wielen (met rem liefst) minimum 
diamter 6 cm

 Twijgen, riet voor op de daken

Kleding, europees 

Reistassen, rugzakken

Oprolbaar hek van twijgen, 
10 meter

DEPOT
Opbergrekken

VROUWENBEWEGING
 Tafel 

2 stoelen

WINKEL
Houten balken om tegen muur 

te bevestigen producten op te 
leggen / presenteren. Alle maten 
en soorten zijn welkom. 

Rekken om producten op te leggen 
/ presenteren

 Lange toog, max 2 meter breed

Heel wat winkelwaar 

POSTE DE SANTE
Aankleding interieur, denk aan:

Medicijn kastje

Microscoop

Glazen potten (met deksel)

Stethoscoop

Personenweegschaal

Weegveer (voor baby’s)

Bureautje

Stoel

Doktersjas 

Kapstok

HUIS
Stoffen voor deur en raam

Salon

 Tafelje

Stoelen

Klok

 TV

Ventilator

 Tafelkleed

Vloermat

Keuken

Plastic en aluminium bakken 
en potten

Keukengerief (pollepels, 
vergiet, lepels, etc)

 HUIS
Klein trapje

Balken voor dakconstructie

Bladeren voor daken

 Touw (niet gekleurd en 
synthetisch), sjortouw

Heb je meer tijd dan spullen te geef? 
We zoeken ook vrijwilligers! Klusjes op maat van je interesse en talent, volgens je beschikbaarheid. 

Mail naar communicatie@studioglobo.be


