Nieuws 2015
18 december 2015
Vanmorgen waren wij te gast bij basisschool de Goede Herder. Ze hadden een superleuke
Kerstviering waarbij wij een enorme berg speelgoed in ontvangst mochten nemen, maar liefst 3
auto's vol! De kinderen van groep 8 deden hard hun best om alles naar de auto's te sjouwen. Super
bedankt alle kinderen voor het samen delen van jullie speelgoed, wij gaan hier heel veel andere
kinderen blij mee maken!!!
10 december 2015
Vandaag ontvingen wij van Praxis Helmond een prachtige kerstboom. Wij gaan zorgen voor een
mooie plek op onze locatie aan de Braakse Bosdijk.
7 december 2015
Op deze nationale dag van de vrijwilliger willen wij graag willen wij al onze vrijwilligers enorm
bedanken voor hun enthousiaste inzet en hulp . Zonder jullie was het ons niet gelukt
!#desterren0492
5 december 2015
Graag willen wij alle donateurs van speelgoed via Albert Heijn Brandevoort, Albert Heijn Torenstraat
en Albert Heijn Mierlo-hout hartelijk danken voor het meedoen aan de actie "De Goedzak" van deze
vestigingen van Albert Heijn. Uiteraard willen wij ook Albert Heijn Brandevoort, Torenstraat en
Mierlo-hout danken dat zij ons kozen als goede doel voor deze actie.
2 december 2015
Ook dit jaar hebben wij een Sinterklaasactie gehouden. Dit jaar konden wij 202 kinderen voorzien
van cadeau's, snoepgoed en inpakpapier.
18 november 2015
De winnaars van onze Sinterklaas tekenwedstrijd zijn bekend. De winnaars ontvangen een
persoonlijk bericht met kaartjes voor het kasteel van Sinterklaas.
13 november 2015
Vandaag werden wij bezocht door Kiwanis Club, Helmond Land van de Aa. Wij willen Kiwanis
Helmond hartelijk danken voor hun cheque van€ 1.250,00 en hun donatie van speelgoed.
13 november 2015
LET OP: Woensdag 25 november 2015 zijn wij wegens omstandigheden gesloten. In plaats van deze
datum zullen wij de winkel eenmalig openen op vrijdag 27 november 2015 van 09:30 tot 11:30 uur.
11 november 2015
Vandaag de eerste volle container speelgoed opgehaald bij Albert Heijn in Brandevoort. Een super
mooie actie die nog duurt tot 6 december! Bij voorbaat willen wij iedereen die een speelgoeddonatie
heeft gedaan en Albert Heijn Brandevoort hartelijk danken voor hun bijdrage!
7 november 2015
Wat een super actie van het initiatief "Jong en oud voor Stiphout" van een aantal Stiphoutse
moeders! Ze zamelen volgende week speelgoed in voor onze stichting op basisschool St. Trudo! Dank
jullie wel!

6 november 2015
Vandaag zijn wij aanwezig bij De Beursvloer Helmond. Een fantastisch initiatief van Stichting LEV
groep. Meer informatie kunt u terugvinden op de website Beursvloer Helmond. Dank voor alle
deelnemende organisaties en vrijwilligers die onze stichting een warm hart toedragen.
18 oktober 2015
Vandaag zijn wij gestart met onze Sinterklaas actie. Tot 17 november 2015 kunnen tekeningen
worden ingeleverd. De winnaars ontvangen, op basis van een persoonlijk bericht, na 17 november
2015, toegangskaartjes voor het "Kasteel van Sinterklaas".
18 oktober 2015
In het kader van Wereldarmoededag heeft LEVgroep Leven & Verbinden een inzameling gehouden
onder eigen personeel en daarbij speelgoed, babyartikelen en kleding ingezameld voor Kledingbank
Melach, Stichting Mom2B en Stichting Speel je mee! Dank jullie wel voor jullie steun!
23 september 2015
Tijdens onze reguliere woensdagopening werden wij verrast door een bezoek van Wethouder
Nathalie van der Zanden. Als donatie overhandigde zij een vijftal fotoboeken van het "Kasteel van
Sinterklaas" met daarop, per boek, een viertal toegangskaartjes voor een gezellig bezoek. Uiteraard
zullen wij dit door middel van een leuke actie verdelen onder onze klanten.
23 september 2015
Elk jaar in oktober vindt de kinderboekenweek plaats. Ook dit jaar koppelen wij een actie hieraan
vast voor onze klanten. Tot aan de herstvakantie mogen ouders voor hun kinderen, per kind, een
extra boek uitzoeken. En omdat wij nog geen afscheid willen nemen van de zomer krijgt ieder gezin
een cadeaukaart om gezellig met het hele gezin Italiaans ijs te gaan eten. Deze actie is mede mogelijk
gemaakt door donaties van onder andere Sociëteit de Vrouwenkamer en 't Skooltje Kinderopvang.
13 september 2015
Dit is onze wijk plaatste vandaag een artikel over onze stichting. Het artikel is terug te lezen op:
https://helmond.ditisonzewijk.nl/bedrijven/stichting-speel-je-mee/
8 september 2015
Om de samenwerking van diverse instanties op het gebied van armoede te bevorderen om zo
armoede beter te kunnen bestrijden heeft de gemeente Helmond het armoedeplatform opgericht.
Stichting Speel je mee was vandaag wederom aanwezig bij dit overleg om zodoende haar steentje bij
te dragen aan armoedebestrijding. Meer informatie over het armoedeplatform kunt u vinden op de
navolgende webpagina: Armoedeplatform
6 september 2015
Vandaag waren wij aanwezig op het "Groet en Ontmoet Oost" wijkfestival in Helmond Oost.
31 augustus 2015
Wethouder Economische zaken, Yvonne van Mierlo zal per 1 september 2015 afscheid nemen als
Wethouder Economische zaken van de gemeente Helmond. In plaats van afscheid cadeaus koos zij
ervoor om haar gasten uit te nodigen een donatie te doen ten behoeve van onze stichting. Wij zijn
verheugd te vermelden dat wij, dankzij Wethouder van Mierlo, in totaal donaties mochten
ontvangen ter hoogte van € 5.316,66! Wij willen uiteraard Wethouder Van Mierlo danken voor dit
initiatief en haar veel succes wensen bij Movisie als voorzitter van de Raad van Bestuur. Meer
informatie over Movisie kunt u vinden op de website van Movisie: https://www.movisie.nl/

8 augustus 2015
Dankzij Robin Hood Helmond kon vandaag één van onze klanten in Monkey Town Helmond een
geheel verzorgd verjaardagsfeest vieren samen met negen vriendinnen!. Meer informatie met
betrekking tot Robin Hood Helmond kunt u vinden op hun webpagina: Robin Hood Helmond . Wij
willen uiteraard Stichting Robin Hood hartelijk danken voor deze samenwerking en wij hopen dat wij
elkaar in de toekomst wederom van dienst kunnen zijn.
18 juli 2015
Vandaag stonden wij op de Helmondse markt om samen met diverse instanties de nieuwe
inkomenskaart van de gemeente Helmond te verspreiden. De nieuwe inkomenskaart is gebaseerd op
het Minimabeleid 2015-2018 van de Gemeente Helmond. Meer informatie kunt u vinden op de
navolgende links: Gemeente Helmond Minimabeleid 2015-2018 en Website gemeente Helmond,
minima
21 juni 2015
Conform wettelijke normering treft u in de bijlage ons jaarverslag, inclusief financiële
verantwoording 2014 en ons beleidsplan 2015 aan (zie website; juridisch):
1. Jaarverslag 2014;
2. Beleidplan 2015.
16 juni 2015
De zomervakantie komt eraan. Vandaar dat wij zijn gestart met onze zomeractie. Onze klanten
worden de komende periode benaderd om voor elk ingeschreven kind een cadeau uit de winkel en
een boek uit te zoeken. Dit zodat kinderen, die vaak niet op vakantie kunnen vanwege de financiële
situatie van de ouders, zich niet hoeven te vervelen.
13 juni 2015
Vandaag wederom een leuke dag voor de boeg. Molex organiseert vandaag voor de 12e maal de
Molex Charity Walk. Een evenement waarbij de opbrengsten van deze wandeltocht verdeeld worden
onder goede doelen ten behoeve van kinderen. Stichting Speel je mee is voor de derde maal
uitgekozen als één van de goede doelen. Graag dragen wij ons steentje bij ten behoeve van de
organisatie van dit evenement. Naast de opening van het evenement hebben wij dit jaar mee kunnen
helpen met de inschrijvingen, op- en afbouw van de "rustplaatsen" en het verzorgen koffie, thee en
andere versnaperingen op de eerste rustplaats. Daarnaast heeft een inzameling van speelgoed op de
vestiging van Molex in Veldhoven gezorgd voor een aanvulling van speelgoed ten behoeve van onze
winkel. Een hele leuke dag die werd afgesloten met een barbeque en de overhandiging van de
cheques. Wederom willen wij Molex c.q Molex Charity Walk bedanken voor hun bijdrage. Meer
informatie over Molex en Molex Charity Walk kunt u vinden op: Molex en Molex Charity Walk
(MIGWalk)
10 juni 2015
Haringparty, georganiseerd door Kiwanis Club, Helmond Land van de Aa. Stichting Speel je mee was
dit jaar één van de goede doelen. Presentatie door de Helmondse caberetier Leon van der Zanden,
die als veilingmeester fungeerde. Naast het haringvaatje, werd door Leon van der Zanden ook een
tweetal VIP kaarten voor zijn show geveild. Wij willen Kiwanis Club, Helmond Land van de Aa hartelijk
danken voor hun bijdrage en voor deze leuke en gezellige avond.
27 april 2015
Op Koningsdag heeft Sociëteit de Vrouwenkamer boeken en spullen verkocht op de Slingermarkt in
Helmond met Stichting Speel je mee als goede doel. Dank voor jullie steun en het feit dat jullie ons
goede doel een hart onder de riem steken met deze fantastische actie.

21 april 2015
Vandaag hebben wij kennis gemaakt met Robin Hood Helmond. Een nieuwe stichting, die zich richt
op kinderen in de regio Helmond waarvan de ouders door onvoorziene omstandigheden in een
financiële situatie terecht zijn gekomen waardoor men alleen in de primaire levensbehoefte kan
voorzien. Zij willen eveneens niet dat deze kinderen de dupe worden van de financiële problemen
van hun ouders en willen deze kinderen een leuk moment bezorgen. Meer informatie over deze
stichting kunt u vinden op Robin Hood Helmond
14 maart 2015
Vandaag heeft Omroep Helmond het programma Helpende Handen uitgezonden. Stichting Speel je
mee werd hierbij specifiek belicht. In de uitzending werd het ontstaan van de Stichting, onze winkel
en werkwijze behandeld. Via de volgende link kunt u de uitzending via Youtube nogmaals bekijken.
Helpende Handen, Omroep Helmond: https://www.youtube.com/watch?v=L952pCfVxrA
27 februari 2015
Naast Stichting Leergeld Helmond, Super Sociaal en SMO Crisisopvang en Woonbegeleiding is het nu
ook mogelijk om via Saldo Plus,www.saldoplus.nl, een verwijsbrief op te vragen en gebruik te maken
van onze faciliteiten.
31 januari 2015
Naast Stichting Leergeld Helmond en Super Sociaal is het nu ook mogelijk om via SMO Crisisopvang
en Woonbegeleiding een verwijsbrief op te vragen en gebruik te maken van onze faciliteiten. Meer
informatie over deze organisatie kunt u vinden op de volgende website: www.smo-helmond.nl
21 januari 2015
Vandaag hebben wij bij kinderdagverblijf 't Skooltje samen met burgemeester Elly Blanksma-Van den
Heuvel meegedaan aan het Nationaal voorleesontbijt. Tot onze grote vreugde ontvingen wij van
Kinderdagverblijf 't Skooltje een cheque van € 469,37. Dank voor jullie bijdrage!
14 januari 2015
Onze winkel werd vandaag bezocht door wethouder Nathalie van der Zanden. Een mooie
gelegenheid om samen met ons, onze klanten en onze vrijwilligers in gesprek te gaan over onze
doelgroep, ervaringen en activiteiten.
11 januari 2015
Wat een supermiddag voor Stichting Speel je mee. Tijdens het nieuwjaarsconcert ontvingen wij van
Stichting Helmond ontvangt, Helmond geeft een cheque van € 5.000,00. Met dank aan Rotaryclub
Helmond in samenwerking met Gemeente Helmond.

