Nieuws 2017
2 december 2017
Deze ochtend hadden we weer onze maandelijkse inzamelochtend. En wat voor eentje!! Wat een
gave giften hebben we weer mogen ontvangen!!
Mandy Wijnhof - van Hout bracht ons dozen vol nieuwe jongens- en meisjes spullen, van puzzels tot
autootjes en badeendjes in allerlei kleuren die verkleuren in warm water.
Dirk van den Broek heeft een jaar lang de hele familie door de wasstraat gestuurd en alle gespaarde
dozen verzameld om aan kinderen weg te kunnen geven die het niet breed hebben.
En net voordat de ochtend om was kwam er nog een mevrouw met een hele stapel verzamelde
bouw- en knutseldozen!
Daarnaast hebben we ook weer heel veel gebruikt speelgoed mogen ontvangen. Ook hier zijn wij
uiteraard heel erg blij mee!
Echter door deze enorme aanvoer van speelgoed moeten wij helaas even stoppen met het
aannemen van gebruikt speelgoed. We kunnen het gewoonweg niet meer kwijt! De AH actie van
afgelopen week heeft zoveel opgeleverd dat onze opslag voorlopig vol zit. Voor nieuwe spullen
kunnen wij uiteraard altijd nog wel ergens een plekje vrij maken.
29 november 2017
We zijn de afgelopen dagen super verwend door Albert Heijn! Bij de Albert Heijn XL Helmond
mochten we de afgelopen weken al de goedzakken ophalen. Gisteren gingen we daar de laatste
spulletjes oppikken maar we gingen uiteindelijk naar huis met een auto vol spullen van de
ruimtevaartactie!
En vandaag kwam een hele aardige chauffeur een vrachtwagen met 40 rolcontainers vol goedzakken
bij ons afleveren!
Met grote, grote dank aan onze vrijwilligers die ons de hele ochtend en een groot deel van de middag
hebben geholpen met sjouwen!
28 november 2017
Dubbel gevoel...
Een week na de circusvoorstelling zijn wij nog aan het nagenieten van de geweldige middag! Wat een
leuke en lieve reacties hebben we mogen ontvangen van de ouders en kinderen die de voorstelling
hebben bezocht! "Super bedankt" en "we hebben de middag van ons leven gehad" hebben we
meerdere malen voorbij horen komen. Hartverwarmend dat we dit mogelijk hebben kunnen maken,
met dank aan onze sponsor uiteraard!
En dan vinden we het zó jammer dat er uiteindelijk dus toch nog gezinnen zijn die wel kaartjes
bestellen maar niet naar de voorstelling komen, zonder iets te laten weten. En er daarmee bewust
voor kiezen om het risico te lopen om tijdelijk uitgesloten te worden van deelname aan Speel je mee,
zoals aangekondigd in de uitnodiging. En helaas gaat het hier niet om 1 of 2 kaartjes...in totaal
hebben we 52 (betaalde!) kaartjes weg kunnen gooien. Voor dat bedrag (plus het bedrag voor de
tasjes met snoep/drinken/lichtje voor de kinderen) hadden we ook hele leuke andere dingen kunnen
doen voor de kinderen :-(.
Maar het ergste is nog dat we die ochtend een aantal van onze nieuwe leden hebben moeten
teleurstellen omdat de tent al vol zou zitten...achteraf hadden we deze gezinnen dus toch kunnen
laten genieten van een middagje uit met de kinderen! Daar balen we nog het meeste van!
23 november 2017
Vandaag ontvingen wij mooie nieuwe knuffels. Daar worden we blij van! Dank je wel Bloemstudio
Tini Roelofs!

22 november 2017
Wat hebben wij een geweldige verjaardag gevierd vandaag! We hebben van onze lieve vrijwilligers
een heerlijke mooie taart gekregen die we gezellig met z'n allen bij de lunch opgegeten hebben. Een
van onze leden heeft ons een prachtig cadeau gegeven en als afsluiter zijn we met z'n allen naar de
geweldige voorstelling Sinterklaas in de Piste Helmond geweest! Het was een verjaardag om nooit te
vergeten!

22 november 2017
Het is vandaag feest! Wij worden 5 jaar!!
Dat vieren we vanmiddag in de circustent bij Sinterklaas in de Piste Helmond met heel veel kinderen
van Speel je mee!
Vandaag kunnen alle ouders die zich hebben aangemeld de kaartjes ophalen tussen 9.30-11.30 uur
bij ons in de winkel.
Wij hebben er zin in, jullie ook?!
18 november 2017
Vanmiddag zat onze auto bomvol met speelgoed, wat we op mochten halen bij de Albert Heijn XL
Helmond in het kader van de goedzakactie! Speelgoed ingezameld door de inwoners van Helmond
speciaal voor de Helmondse kinderen die het thuis wat minder hebben. Prachtige sociale gedachte in
deze donkere tijd van het jaar. Iedereen heel erg bedankt voor het doneren
.

11 november 2017
Albert Heijn XL Helmond heeft Speel je mee als goed doel gekozen voor de goedzakactie!!
25 oktober 2017
Alle leden van Speel je mee mogen op 22 november GRATIS met hun kinderen naar het circus
Sinterklaas in de piste Helmond
Meld je snel aan via email en kom in de besloten FB groep om van alle belangrijke zaken op de
hoogte te blijven!
19 oktober 2017
Vandaag stond een mooi stuk over ons vernieuwde initiatief in De Loop:

\

16 oktober 2017
Op woensdag 22 november trakteren wij alle kinderen van Speel je mee op een circusvoorstelling!
Ter ere van ons 5-jarig bestaan gaan we met z'n allen naar de familieshow Sinterklaas in de piste
Helmond op het Havenplein in Helmond!
Alle leden hebben inmiddels een mail/brief ontvangen met meer informatie, welke ook na te lezen is
in onze besloten Facebook groep. Leden kunnen zich inschrijven via email (of vanaf volgende week
woensdag in onze winkel).
14 oktober 2017
We hebben zojuist belangrijk nieuws gedeeld in onze besloten Facebook groep "Stichting Speel je
mee (alleen voor ingeschreven leden)". Zoals de naam al zegt, is deze groep alleen voor ingeschreven
leden van Stichting Speel je mee!
Ook zo benieuwd wat voor nieuws we gedeeld hebben? Ben je nog geen lid van de besloten groep
maar wel ingeschreven bij Stichting Speel je mee? Meld je dan snel aan en geef bij aanmelding even
de namen en geboortedata van je kinderen door, anders word je niet toegelaten!
12 oktober 2017
Van 19.00 tot 21.30 uur organiseerden wij een date night bij Speel je mee! Bij date night willen wij
iedereen die ons beter wil leren kennen van harte welkom heten. Maar vooral willen wij kennis
maken met díe leuke mensen, die naast hun dagelijkse bezigheden nog een paar uurtjes over hebben
om ons te komen helpen. Dit kan structureel zijn (iedere woensdagochtend) of incidenteel (af en toe
een avondje of zaterdagochtend), afhankelijk van wat bij je past.
Kom op date night een gezellig koffie met ons drinken en krijg een rondleiding en uitleg over onze
bezigheden. Is er een klik en smaakt het naar meer, wie weet wat voor moois er dan tussen ons op
kan bloeien.
4 oktober 2017
Vandaag starten we als speelgoedbank!! Zoals ieder jaar hebben we dit kwartaal ook weer iets leuks
voor onze leden in het kader van de Kinderboekenweek...de tasjes staan al klaar!
We zijn open van half 10 tot half 12.
22 september 2017
Wij hebben een supermooie taart weg mogen geven aan één van onze jarige kindjes! Zo bijzonder
dat we op deze manier bij kunnen dragen aan wat extra feestvreugde! Dank je wel Susan voor deze
stoere taart!
14 september 2017
Gisteren hebben wij een gedeelte van onze grote voorraad babyspeelgoed naar Stichting Mom2B
gebracht, aangezien wij slechts een handjevol baby's in ons bestand hebben.
Voor degenen die Mom2B niet kennen...deze Helmondse stichting maakt pakketten voor gezinnen
met een baby die de essentiële dingen niet kunnen bekostigen die nodig zijn voor de verzorging van
hun baby. Denk daarbij aan de eerste kleertjes, beddegoed of andere noodzakelijke dingen. Deze
pakketten kunnen door een hulpverlener aangevraagd worden. Hoe leuk is het als daar ook een
knuffel of een speeltje bij ingepakt kan worden! Voor meer informatie kunt u terecht op Stichting
Mom2B

8 september 2017
Mochten jullie denken..."wat is het toch stil bij Speel je mee"...dat is slechts schijn. Achter de
schermen zijn wij namelijk hard aan het werk om van onze "verjaardagsstichting" een
"speelgoedbankstichting" te maken.
Vanaf 1 oktober kunnen alle leden namelijk voortaan íeder kwartaal bij ons terecht voor
speelgoed/boeken! Ze kunnen dan zelf beslissen voor welke gelegenheid ze het speelgoed
gebruiken (denk uiteraard aan verjaardag maar ook sinterklaas/kerst, communie, zwemdiploma
enz). Daarnaast blijven wij kinderfeestcadeautjes weggeven en ook de snuffelhoek zal niet
veranderen.
Deze maand zijn wij ook gewoon open, maar wel alleen voor nieuwe inschrijvingen,
kinderfeestcadeautjes en de (goed gevulde) snuffelhoek. Tot gauw!
10 juli 2017
Woensdagochtend zijn wij voor het laatst open voor de zomervakantie. Dit is tevens de laatste
mogelijkheid voor ouders met een kind dat jarig is in de zomervakantie, om een cadeau uit te komen
zoeken en feestpakket op te halen.
Na de zomervakantie gaan wij verder als speelgoedbank. We geven dan geen feestpakketten en
verjaardagscadeaus meer maar leden kunnen vanaf 1 oktober ieder kwartaal langs komen om
speelgoed uit te zoeken en zelf beslissen waarvoor ze het gebruiken (verjaardag, Sint, Suikerfeest,
zwemdiploma etc).
Een feestpakket / verjaardagscadeau kan aangevraagd worden via Stichting Leergeld Helmond bij
Jarige Job. Dit wordt dan via PostNL bij je thuis bezorgd. Hopelijk blijft iedereen ook gebruik maken
van onze mogelijkheden en langs komen in onze winkel zodat wij persoonlijk contact kunnen blijven
houden met onze leden. Wat is er leuker dan even een praatje of een luisterend oor...en zelf je
speelgoed uit kunnen zoeken!
2 juli 2017
De prijswinnaars van de Zomerloterij zijn bekend!
We hebben 40 inzendingen ontvangen, stuk voor stuk zo mooi dat we moeilijk konden
kiezen...Omdat alle kinderen zo ontzettend hun best hebben gedaan, hebben we besloten om ze
ALLEMAAL EEN PRIJS TE GEVEN!!!
De deelnemers krijgen persoonlijk bericht en kunnen hun prijs woensdag 5 of 12 juli ophalen bij ons
in de winkel.
1 juli 2017
Wat een topdag vandaag! We waren te gast bij de Molex Charity Walk - MIG Walk en zijn daar super
verrast met een geweldige donatie! Ieder jaar weer een feest om deel uit te mogen maken van dit
geweldige evenement. Een megadikke dank je wel aan de organisatie en alle vrijwilligers.
1 juli 2017
Conform wettelijke normering treft u in de bijlage ons jaarverslag, inclusief financiële
verantwoording 2016 en ons beleidsplan 2017 aan (zie tab “juridsch”):
1. Beleidsplan 2017
2. Jaarverslag 2016

20 juni 2017
Onlangs heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst gesloten met Stichting Jarige Job en
Stichting Leergeld om alle kinderen uit de minima gezinnen in Nederland voortaan een
verjaardagsbox te geven met daarin o.a. slingers, ballonnen, taartmix (cake), traktaties, chips/snoep
en cadeautjes. Ongeveer dezelfde inhoud als ons feestpakket dus.
Aangezien wij geen toegevoegde waarde zien in het leveren van dubbele diensten, zien wij ons
helaas genoodzaakt om te stoppen met onze feestpakketten/verjaardagscadeaus. Alle kinderen
die voor 1 september 2017 jarig zijn krijgen van ons nog gewoon het feestpakket en een cadeau.
Alle gezinnen met kinderen die na deze datum jarig zijn verwijzen wij voor een verjaardagsbox
door naar Stichting Jarige Job via website Kansen voor alle kinderen of via Stichting Leergeld
Helmond.
Vanaf 1 oktober 2017 gaan wij verder als speelgoedbank. Ingeschreven ouders kunnen vanaf die
datum ieder kwartaal bij ons speelgoed/boeken uitzoeken en zelf beslissen voor welke
gelegenheid ze deze gebruiken (denk aan verjaardag, Sinterklaas/Kerst, Suikerfeest, Communie,
zwemdiploma etc). Men kan nog steeds 3x per jaar een kinderfeestcadeautje voor een
vriendje/vriendinnetje uitzoeken of in de weggeefhoek komen snuffelen.
Wij danken jullie voor jullie steun in de afgelopen jaren en wij hopen dat we op deze manier onze
waarde in Helmond kunnen blijven toevoegen. In de eerste plaats door de Helmondse gezinnen
in armoede te blijven ondersteunen, maar daarnaast ook door de Helmondse gemeenschap te
blijven stimuleren om speelgoed een tweede leven te geven en zo samen te werken aan een
duurzame samenleving!

10 juni 2017
Vandaag hebben wij de vooraankondiging van onze zomeractie verzonden. Dit jaar zijn er hele leuke
prijzen te winnen, waaronder: kaartjes voor Kidsplaza, 1 uur bowlen, leuk speelgoed, een heerlijke
taart en ijsjes voor het hele gezin.
De deelnemers die voor deze actie zijn benaderd hebben inmiddels bericht gehad, hoe je deze leuke
prijzen kunt winnen. Begin juli maken wij de winnaars bekend middels een persoonlijk bericht.
4 juni 2017
In verband met een grote verbouwing van Plus Marlo en Angelo van de Wilderberg ontvingen wij
heden een groot aantal dozen met lego en al eerder, ander mooi speelgoed. Wij willen via deze weg
Marlo en Angela hartelijk danken voor hun bijdrage!

19 april 2017
Is er een situatie waarin u wel eens hulp nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat u een chronische ziekte
heeft, uit het ziekenhuis komt of financiële problemen heeft? Er zijn in Helmond een heleboel
mogelijkheden om u te helpen bij een van deze situaties. Met Guido Helmond kunnen inwoners en
professionals snel vinden waar zorg en ondersteuning in Helmond te vinden zijn. Guido Helmond is
geen onbekende, deze digitale sociale kaart bestaat al een aantal jaren maar is onlangs vernieuwd op
initiatief van gemeente Helmond.
Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarbij hulp of advies nodig is van een organisatie.
Op Guido Helmond vindt u informatie over vrijwilligersinitiatieven, wijk- en buurtgerichte activiteiten
en allerlei kosteloze voorzieningen in uw eigen omgeving. Ook vindt u in Guidohelmond links naar
nuttige diensten en producten die tegen betaling worden aangeboden. Zo kunt u zélf een passende
oplossing vinden voor uw situatie of kan een professional u snel helpen. Heeft u zelf activiteiten
of voorzieningen die u graag op Guidohelmond wilt plaatsen zodat deze makkelijk gevonden
kunnen worden door onze inwoners? Ga dan naar Guido Helmond en klik bovenin op de knop
‘contact’.
13 april 2017
Vandaag waren wij met het bestuur en vrijwilligers aanwezig bij de armoedeconferentie van de
Gemeente Helmond. Dit initiatief is vooral opgezet door de gemeente om de diverse instanties met
elkaar kennis te laten maken en te bezien op welke wijze een betere samenwerking mogelijk is om de
inwoners van Helmond te kunnen ondersteunen. Meer informatie omtrent deze dag is terug te
vinden op de navolgende website: Armoedeconferentie, deelnemende organisaties
8 april 2017
Wat hebben weer geweldig nieuws.....van Sweet Cakes by Suus hebben wij 4 cadeau
bonnengekregen die wij mogen verloten . Elke bon is goed voor een super mooie persoonlijke
verjaardagstaart voor 10/14 personen. Per kwartaal verloten wij een bon onder onze jarige kinderen.
Heel erg bedankt!!!!
6 april 2017
Vandaag namen wij het speelgoed in ontvangst wat wij ontvingen van Ladies's Circle Helmond met
het geld wat ingezameld werd tijdens de Kienavond. Super bedankt!
6 maart 2017
Via mijnwinkeltje.eu, Hennie de Gooijer ontvingen wij een mooie donatie van nieuwe speelgoed.
Dank Hennie!
24 januari 2017
Vandaag organiseren wij voor onze vrijwilligers, met dank voor hun bijdrage, een
nieuwjaarsbijeenkomst.

