Nieuws 2012/2013
15 december 2013
Met Stichting Speel je mee ondersteunden wij de wensboomactie van Your Wish Kappers en
Lunchroom aan de Vondellaan 78 te Helmond. Een mooi initiatief waar wij onze bijdrage, met dank
aan onze donateurs, met betrekking tot speelgoed konden leveren.
13 december 2013
Door het groot aantal ingezamelde babyspeelgoed hebben wij een samenwerking gezocht met
Stichting Babyspullen. Deze stichting zamelt babyspullen in voor minimagezinnen en heeft twee
inzamelingspunten in Eindhoven. Meer informatie kunt u vinden op: Stichting Babyspullen
28 november 2013
Sinterklaasactie is een groot succes! Voor meer actuele ontwikkelingen kijk ook op onze
facebookpagina: www.facebook.com/StichtingSpeelJeMee
22 november 2013
Stichting Speel je mee bestaat alweer 1 jaar! Bij deze willen wij alle sponsoren. vrienden en
vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage het afgelopen jaar. Zonder jullie was het niet mogelijk
geweest om dit prachtige initiatief verder te ontwikkelen!
18 november 2013
Sinterklaas is weer in Nederland. Ook Stichting Speel je mee treft voorbereidingen om voor onze
klanten een pakket samen te stellen.
11 september 2013
Op vertoon van een uitnodiging voor een kinderverjaardagsfeestje mogen ouders maximaal 3 maal
per jaar een verjaardagcadeautje voor het kinderfeestje uitzoeken.
11 september 2013
Vandaag ontvingen wij de 100-ste inschrijving !!.
15 juni 2013
Wat een topdag voor Stichting Speel je mee! Vandaag een cheque in ontvangst mogen nemen van
maar liefst €5.250,- van de organisatie van de Molex Charity Walk 2013!!!! Bedankt alle wandelaars,
vrijwilligers en sponsoren voor jullie hulp, steun en donaties!
15 juni 2013
Molex Charity Walk. Stichting Speel je mee is opgenomen als één van de vier goede doelen naast
Ronald McDonald huis Zuid-Oost Brabant, Guusje Nederhorst Foundation en Kika, kinderen
kankervrij. Kijk op facebook: http://www.facebook.com/MIGWalk of twitter: @MIGWalk.

4 juni 2013
Krantenartikel Eindhovens dagblad 4 juni 2013, editie Budel e.o.

3 juni 2013
Hartelijk dank voor alle aanwezigen en belangstellenden ten aanzien van de opening van onze
winkel. Hieronder een fotocollage van de officiële opening en open huis afgelopen vrijdag en
zaterdag
1 juni 2013
Zaterdag 1 juni 2013 houden wij open huis aan de Braakse Bosdijk 2A te Helmond. Iedereen is
welkom van 15:00 tot 17:00 uur.
26 mei 2013
Aankondiging opening van de winkel en diverse artikelen inzake Stichting Speel je mee. Zie bijgaande
artikelen in De Loop en het Zondagsnieuws:

21 mei 2013
Drukwerk is gereed. Poster en brochures worden verder uitgedeeld aan organisaties die de
doelgroep kunnen bereiken
15 mei 2013
Eerste klant ontvangen in de winkel

11 april 2013
Positief advies Rabo Coöperatiefonds!
16 maart 2013
NL doet!. Dank aan alle vrijwilligers voor het gereedmaken van de winkelruimte!
7 maart 2013
Nieuwe keuken in gebruik genomen.
22 februari 2013
Overleg Rabo coorperatiefonds inzake financiële bijdrage voor de Stichting
15 februari 2013
Bij Rabobank Stiphout kasten en stellingen opgehaald die gebruikt kunnen worden voor de inrichting
van de winkel.
7 februari 2013
Met dank aan Van de Akker Schilderwerken en John heeft de ruimte een metamorfose ondergaan.
januari 2013
Eerste sortering en schoonmaken van speelgoed
1 januari 2013
Ruimte oude drukkerij Con Brio gebouw in gebruik genomen.
19 december 2012
Afsluiting speelgoedactie 't Schrijverke te Mierlo. Directie en ouders: dank voor jullie bijdrage!
7 december 2012
We hebben vandaag een afspraak met wethouder de Leeuw om ons te helpen met onze
huisvestingsvraag.
22 november 2012
De akte is getekend bij de notaris en Stichting speel je mee is hiermee officieel.

