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SPEELGOEDBANK WAGENINGEN

ELK KIND HEEFT RECHT
OP EEN CADEAUTJE

Het bestuur van de Speelgoedbank: Miranda van de Weerd, Nathalie Wakker, José Mostert,
Ingrid Glezer en Jolanda Keukens. Mascotte Harry is ook altijd aanwezig.

Mariëlle Cleophas (r) overhandigt een cadeau
aan Jolanda van de Speelgoedbank.

Het is een spannend jaar geweest voor de vrijwilligers van de Speelgoedbank
Wageningen. Lange tijd was onduidelijk of er nieuwe huisvesting gevonden kon
worden. Maar gelukkig is met hulp van veel vrijwilligers en sponsoren hard gewerkt
om medio oktober de deuren te openen op de nieuwe locatie aan de Tarthorst 675.
Mooi op tijd om kinderen ook tijdens de feestmaanden een cadeau te kunnen geven.
Toen de dochter van Nathalie Wakker opgroeide, realiseerde Nathalie
zich dat er wel heel veel speelgoed in huis was. Belangrijk, want kinderen
moeten spelen. Maar omdat een oud-collega van haar betrokken was
bij de kledingbank, wist ze ook dat speelgoed voor veel kinderen en
gezinnen niet vanzelfsprekend is. Het idee voor een speelgoedbank
werd geboren.
“Steeds meer mensen moeten rondkomen van een klein budget”, zegt
Nathalie. “Speelgoed is geen eerste levensbehoefte, maar door te spelen
kunnen kinderen zich ontwikkelen. Ieder kind heeft het recht om te
spelen, ongeacht de financiële situatie van de ouders. Voor deze kinderen
is een cadeau met hun verjaardag of een cadeautje met de feestdagen
niet vanzelfsprekend, laat staan zomaar iets tussendoor. Om die reden
willen wij deze kinderen helpen en hun leven een beetje leuker maken.”

1.700 cadeautjes voor 300 kinderen
De Speelgoedbank Wageningen bestaat nu drie jaar en blijkt in een
grote behoefte te voorzien. Per jaar worden 1.700 cadeautjes uitgedeeld
aan 300 kinderen. Inmiddels is er een stichting opgericht, waarin naast
Nathalie nog vier bestuursleden zitten. De Speelgoedbank wordt ondersteund door een kleine 30 vrijwilligers. En veel bedrijven en particulieren
doneren speelgoed of geven een financiële bijdrage.
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Een van de ondersteuners is Mariëlle Cleophas. Zij las vorig jaar een
verhaal over de Speelgoedbank in de plaatselijke krant. Het verhaal
raakte haar en zij besloot om voor de feestdagen speelgoed te kopen en
aan de Speelgoedbank te geven. “Daar was ik zo onder de indruk van de
dankbaarheid van de vrijwilligers. Zij vertelden me dat ze hiermee een
aantal kinderen heel blij konden maken. Daarom heb ik besloten om de
Speelgoedbank vaker te ondersteunen.”

Ook helpen?
In de eerste plaats is de Speelgoedbank natuurlijk op zoek naar speelgoed
dat opnieuw gebruikt kan worden en aan kinderen gegeven kan worden.
Geen speelgoed, maar wel helpen? Een donatie is meer dan welkom.
Daarnaast kan de Speelgoedbank altijd vrijwilligers gebruiken.
Kijk voor meer informatie op www.speelgoedbankwageningen.nl.
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