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De speelgoedbank
wat i s h e t e n v o o r w i e i s h e t ?

Bobo kindercentra en de welzijnsstichting Vorkmeer zijn beide zeer betrokken bij
het welzijn van kinderen. In samenwerking met enkele bevlogen vrijwilligers uit
Peel en Maas is het idee uitgewerkt om een speelgoedbank op te richten. Het doel
van deze speelgoedbank is om kinderen van 0 tot 14 jaar uit financieel kwetsbare
gezinnen toegang te geven tot hedendaags speelgoed, zodat ze geen achterstandpositie ervaren ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Marian donateur en zelf moeder
van 3 dochters: “wat een geweldig
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Bobo en Vorkmeer zijn partnerorganisaties

het welzijn van kinderen en hun ouders.

met een duidelijk maatschappelijk doel. Zij
zien de maatschappij om zich heen veranderen en willen hier graag een positieve
bijdrage aan leveren. Vorkmeer ziet een
toename van gezinnen in de schuldhulpverlening en de problematiek die hiermee gepaard gaat. Soms is er simpelweg geen geld
meer voor een verjaardagcadeau! Maar ook
in de decembermaanden is dit natuurlijk
een probleem want juist dan willen we dat
ieder kind kan genieten van deze bijzondere
laatste dagen van het jaar.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen ontvanMedeoprichtster en verloskundige
Janneke van Hal: “door mijn werk
kom ik natuurlijk op veel verschillende plekken. Je komt bij de mensen thuis en bouwt gedurende de
zwangerschapsperiode een vertrouwensband op. Via dit initiatief kan
ik de mensen doorverwijzen naar de
speelgoedbank en ze op een anonieme wijze ondersteunen.”

gen van de speelgoedbank twee keer per
jaar, voor de verjaardag en in december een
cadeaubon. Met deze bon kunnen zij bij Intertoys in Panningen speelgoed kopen.
Aanmelden kan via de wegwijzer van Vorkmeer. Hulpverleners kunnen kwetsbare gezinnen attenderen op deze bijzondere vorm
van ondersteuning.
Mocht je meer informatie willen over de
speelgoedbank of mocht je gebruik willen
gaan maken van deze voorziening meldt je

Voor Vorkmeer is het een initiatief dat aan-

dan bij de wegwijzer van Vorkmeer.

sluit bij het beleid van de gemeente Peel en
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Maas om te komen tot een armoede vrije
gemeente en natuurlijk om gezinnen die
het financieel moeilijk hebben nog beter te
kunnen ondersteunen.
De speelgoedbank is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Medewerkers
Voorzitter en manager Bobo kindercentra Rudie Peeters: “de actie van
omroep P&M was hartverwarmend.
Via deze weg wil ik nogmaals alle
vrijwilligers van harte bedanken voor
hun geweldige inzet.”

van Bobo en Vorkmeer nemen deel op persoonlijke titel samen met andere vrijwilligers
die zich betrokken voelen bij dit project. De
stichting krijgt geen subsidie en werkt
alleen met giften en fondsen. De fondswerving wordt door Bobo kindercentra en
Vorkmeer gezamenlijk uitgevoerd.
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