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IEDER KIND HEEFT RECHT OM TE SPELEN  

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 

 

Beste lezer,  
Bij de speelgoedbank doen wij met 
speelgoed, wat ze bij de voedselbank doen 
met eten, wij geven het speelgoed aan 
kinderen waarvan de ouders het zelf niet 
kunnen betalen. 

Met deze halfjaarlijkse nieuwsbrief hopen wij 
u als vrijwilliger, sponsor, donateur, verwijzer 
en geïnteresseerde op de hoogte te houden 
van het reilen en zeilen bij de 
Speelgoedbank. 

Jubileum 4 juni 2016  

Save the date! 
Komend jaar vieren wij ons 5 jarig bestaan. 
En dat gaan we vieren met een feestdag voor  
alle kinderen, hun ouders en al die mensen 
die de speelgoedbank ondersteunen. Een 
uitnodiging volgt nog.  
 
Helaas blijft het aantal kinderen dat ons 
bezoekt nog steeds groeien. Liever zouden 
we zien dat dit aantal juist minder werd. 
Toch zijn ook blij dat de gezinnen die het 
nodig hebben, de weg naar ons weten te 
vinden.  
 
Wilt u, of uw bedrijf, ons een warm hart 
toedragen? Een bijdrage in de 
totstandkoming van deze jubileumdag wordt 
zeer gewaardeerd. 
 

 
 
 

 
 

Speelgoedbank helpt 
Sinterklaas 
De Speelgoedbank verzorgt jaarlijks 400 
cadeautjes voor het Sinterklaasfeest van de 
Utrechtse Voedselbanken. Met maar liefst 20 
vrijwilligers was het een gezellige klus om 
alles in te pakken. 

 

Geslaagde inzameling 
Zaterdag 3 oktober was onze halfjaarlijkse 
inzameling. Het aantal mensen dat 
speelgoed kwam brengen was 
overweldigend. Alle gulle gevers, hartelijk 
bedankt! 

 
  

Volg ons nu ook op:  
facebook.com/ 
speelgoedbankdemeern 
  
@SpeelgoedbankDM 

 

 

Gezocht: opslagruimte voor 
kinderfietsen 
De aanschaf van een kinderfiets is voor veel 
ouders een grote kostenpost. Van de 
mogelijkheid voor een gezin om 1 fiets per jaar 
uit te zoeken wordt dankbaar gebruik 
gemaakt.  

Via het ANWB Kinderfietsenplan hopen wij 
komend jaar een mooi aantal fietsen in 
ontvangst te mogen nemen. Helaas 
beschikken wij niet over opslagruimte. Wie 
heeft of weet opslagmogelijkheden voor de 
fietsen? ( liefst in omgeving Leidsche Rijn e.o.) 

Kunt u ons helpen aan opslagruimte? 

 

 

ONZE WERKWIJZE 

Kinderen uit gezinnen met een smalle 
beurs worden door 
hulpverleningsinstanties in Utrecht naar 
ons doorverwezen. Met de verwijzing 
kunnen gezinnen zich bij ons aanmelden. 
Ieder kind, tot 12 jaar, wordt dan voor een 
jaar lid van de speelgoedbank. Gedurende 
dat jaar kunnen kinderen vier keer twee 
stuks speelgoed en een boek uitkiezen.  
Daarnaast mogen ze met hun verjaardag 
een cadeau uitzoeken en 1 keer per jaar 
mag er per gezin een fiets mee genomen 
worden.  

Kan uw organisatie ook als verwijzer 
optreden? Dan komen we graag met u in 
contact. Onze gegevens vindt u onderaan 
deze nieuwsbrief.  

http://www.facebook.com/speelgoedbankdemeern
http://www.facebook.com/speelgoedbankdemeern
http://www.twitter.com/SpeelgoedbankDM
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De Boogh  

De Boogh, een activiteitencentrum voor 
mensen met een beperking in Terwijde, 
sorteert en controleert sinds twee maanden de 
spelletjes en puzzels voordat zij de winkel in 
gaan. Een initiatief waar we erg blij mee zijn! 

 

Data uitgifte 2016 
Eén keer per maand is er op zaterdagmiddag 
uitgifte. In de winkel worden de kinderen en 
hun ouders door onze vrijwilligers geholpen 
om het speelgoed uit te kiezen.  

Voor kinderen die even moeten wachten is er 
limonade, een knutsel – of voorleesactiviteit. 

De volgende zaterdagen in 2016 kunnen 
kinderen speelgoed komen afhalen bij ons: 

30 januari 2016  
13 februari 2016  
26 maart 2016  
16 april 2016  
28 mei 2016  
25 juni 2016 
juli 2016 gesloten  
27 augustus 2016  
24 september 2016  
29 oktober 2016  
26 november 2016 
 
Wij zijn geopend van 13.00-15.00 uur 

Tips zijn top! 

Kinderen helpen graag mee. Ons doel is 
herkenbaar en ze kunnen al snel zelf iets 
bijdragen. Weet u een mooi initiatief, een op 
handen zijnde spaaractie of wilt u zelf de 
Speelgoedbank als goed doel sponseren? Wij 
denken graag met u mee.  
 
Spreekbeurt houden? 
Wist u dat er al veel kinderen zijn die een 
spreekbeurt of presentatie over de 
Speelgoedbank gehouden hebben?  
Wij geven u graag meer informatie.  
 

 

 

In het zonnetje:  

De Speelgoedbank zou niet bestaan zonder de 
inzet van onze vrijwilligers. Veel van hun inzet 
gebeurd achter de schermen. In iedere editie 
van de nieuwsbrief zetten we een aantal 
vrijwilligers in het zonnetje. Dit keer: 

Marcel van Deijl 

 

 

Marcel is grafisch ontwerper en heeft o.a. 
ons logo ontworpen. Ook de ontwerpen van 
“een echte held verdient uw statiegeld” en 
“geen fiets is niets” is door Marcel gemaakt. 

 

Dank aan: 
De Speelgoedbank kan niet bestaan zonder  
al deze geweldige mensen, bedrijven, 
organisaties, scholen en kerken die ons 
steunen met middelen en  acties.  
Het afgelopen half jaar werden wij geholpen 
door: 
 
Banierhuis 
BASF 
BlendUT 
Boogh 
Boomgaardschool 
BORECO 
BP Europa SE - BP Nederland 
Coördinatoren Pluspunten 
De Ronde tafel de Haar 152 
Drukkerij van Rooijen 
Els van der Pool 
Esther van Rooyen 
Fit, Fun en Run 
Huize Agnes 
Human capital group, Willy Merkelbach-Vervest 
juf Fenne en Silvia van het Veldhuisschool 
Kerkboederij “De Hoef” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kind&Co; Kinderdagverblijf Piccolo 
Kohnstammschool 
KOKO Kinderopvang, het Pitratenschip 
LTC, tennisvereniging Vleuten- De Meern 
Lucas Batau School 
Marcel van Deijl 
Marekerk 
Mediq Apotheek 
Oracle 
Patricia en Jeroen 
Piet van Lieshout 
PLUS Supermarkt, Giel Smits,  in Veldhuizen 
Ria Blomaert en Danielle Verhaar 
Sandra, 
Shurgard  Utrecht (voorheen Citybox) 
Stichting kinderhulp 
Theo Pouw Groep 
Torenpleinkerk Vleuten 
Trimbos Instituut 
Verhuisbedrijf Van Haarlem 
Voorleesexpress 
Vrijwilligerscentrale Utrecht 
Wim Bontje 
www.spullenschenken.nl 
 

Alle verwijzers, collega- speelgoedbanken. 
En al die mensen die de afgelopen  
tijd belangeloos speelgoed hebben gebracht. 
 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  

Speelgoedbank ‘Het Speelkwartier’ 

Strijkviertel 65  
3454 PK De Meern 
info@speelgoedbankdemeern.nl 
www.speelgoedbankdemeern.nl 
 

 

DONATIES 

Uw donatie is altijd welkom. Wij zijn ANBI 
geregistreerd waardoor uw gift aftrekbaar is. 

Stichting Speelgoedbank ‘Het Speelkwartier’ 
Rekeningnummer   NL 25 ABNA 044 920 1678 
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