Nieuws 2019
27 december 2019
Vanmiddag hebben we heerlijke kerst chocolade en kerst snoep mogen ophalen bij Snoeperij Jantje
te Aarle Rixtel! Wat een verwennerij. Dank voor jullie bijdrage!
19 december 2019
Das toch genieten! Zakaria vierde gisteren zijn kinderfeest en zijn moeder heeft een filmpje naar ons
opgestuurd ook ons mee te laten genieten. Zo leuk en fijn dat we dit mogelijk hebben kunnen
maken!
Badmeester Jan (kan iemand hem taggen??) maakt er ook echt een leuk feestje van!
Alle jarige kinderen (ingeschreven bij Speel je mee) kunnen meeloten voor een kinderfeest. We
verloten ieder kwartaal andere feestjes bijv. een zwemfeestje, een feestje bij een pizzeria, een
knutselfeestje, sieradenfeestje, dansfeestje enz enz! Kom voor meer informatie langs bij ons in de
winkel! Wel pas weer vanaf 8 januari 2020.
18 december 2019
Vandaag waren we echte bofbipsen. We kregen bezoek van Milou, Charlene en Meritta van het
Summa College in Eindhoven. Zij hebben als project voor school samen met Anouk, Renske en Kris
speelgoed ingezameld en kwamen dit vanmorgen afgeven. Hartstikke bedankt dames! Met dit mooie
speelgoed kunnen we weer veel kindjes blij maken! Jullie zijn toppers!
18 december 2019
Wat een gave donatie hebben we vanmorgen mogen ophalen bij Asmodee The Netherlands!
Al deze dozen vol met spiksplinternieuwe spellen!! En dat zo op de laatste openingsdag van
2019...we gaan er met een knaller uit! Super bedankt voor deze prachtige donatie
! En ook nog
even een shout out voor onze lieve buren van Stichting Ouders en Jeugdzorg voor hun hulp bij het
sjouwen
toppers!
15 december 2019
Afgelopen donderdag vierden wij ons 7-jarig bestaan. Onder het genot van een heerlijk stuk taart
maakten wij met onze vrijwilligers een superleuke kalender tijdens een knutselworkshop die onze
voorzitster in het geheim geregeld had!
11 december 2019
Vanmorgen bezoek gehad van Susan van Bibliotheek Helmond-Peel. Zij kwam héél veel nieuwe strips
en peuterboekjes brengen! Lezen wordt zo wel heel leuk! Dank jullie wel!!
7 december 2019
Vandaag, 7 december, is het nationale vrijwilligersdag. Een dag om even extra stil te staan bij wat
vrijwilligers voor onze maatschappij betekenen. En wat we (niet) zouden zijn zonder al die
vrijwilligers.
Diep respect voor alle vrijwilligers maar in het bijzonder voor die van ONS!
Dankzij jullie helpen we al 7 jaar een grote groep Helmondse kinderen om ook mee te kunnen doen
op het gebied van spelen, feestjes vieren, mee kunnen doen met verjaardagen, lekker lezen, ijsjes
eten, uitstapjes enzovoort enzovoort! Dank jullie wel! #nationalevrijwiligersdag.

3 december 2019
Vorige week hebben wij een heel leuk bezoekje gehad van Sam en Freek van de Wilhelminaschool.
Samen met juf Leony kwamen zij naar onze stichting om ons een cheque voor maar liefst € 1.000 te
brengen. Dit bedrag hebben zij opgehaald met de Kinderpostzegelactie! Super bedankt aan alle
kinderen die geholpen hebben om dit bedrag bij elkaar te sparen!
24 november 2019
We gaan weer kinderfeestjes en taarten verloten! Dit maal zijn onze jarigen in jan/feb/maart (die
hun 5e t/m 12e verjaardag vieren) aan de beurt.
Meer informatie is te lezen in de mail die onze leden zojuist ontvangen hebben, of in onze besloten
Facebook groep.
31 oktober 2019
Verrassing! Vandaag werden wij verrast door een donatie van een Opa en Oma, die hun donatie van
speelgoed aan onze deur hebben gehangen. Super dank je wel!
31 oktober 2019
Vanwege een beperking in onze ruimte voor opslag en ondanks onze inspanningen om de bestaande
voorraad te reduceren is ons magazijn helaas en wederom overvol. Vanwege deze reden kunnen wij
helaas zaterdag 2 november 2019 geen speelgoed inzamelen en zullen wij aldus gesloten zijn. Wij
hopen op uw begrip en zullen u berichten zodra wij weer ruimte hebben en weer speelgoed kunnen
inzamelen.
30 oktober 2019
Vanmorgen heeft Heidi van Be Tuttely kei leuke spulletjes gedoneerd voor onze meisjes!
Armbandjes, kettinkjes, speldjes en ga zo maar door! Ook voor de jongens bracht ze wat dingetjes
mee..
Ze maakt ze allemaal zelf... dank je wel Heidy van Be Tuttely!!!
5 oktober 2019
Berichtje van een moeder na een gewonnen kinderfeestje bij de midgetgolf in de Warande:
"Hallo. Ik heb een kinderfeest voor mijn dochter (...) gewonnen. Heel erg bedankt hiervoor. Ze heeft
een geweldige dag gehad met haar vrienden."
De foto's (die we hier uiteraard niet kunnen plaatsen) spreken voor zich! Leuk dat we dit kunnen
doen!
5 oktober 2019
Vanwege een beperking in onze ruimte voor opslag en ondanks onze inspanningen om de bestaande
voorraad te reduceren is ons magazijn helaas en wederom overvol. Vanwege deze reden kunnen wij
helaas zaterdag 5 oktober 2019 geen speelgoed inzamelen en zullen wij aldus gesloten zijn. Wij
hopen op uw begrip en zullen u berichten zodra wij weer ruimte hebben en weer speelgoed kunnen
inzamelen.

30 september 2019
Deze week begint het nieuwe kwartaal weer...iedereen begint weer met een schone lei en krijgt
weer nieuwe punten. Aangezien we dit kwartaal Sinterklaas mogen verwelkomen in ons land, krijgen
alle ouders uiteraard wat lekkers (voor hun kinderen!) voor het heerlijk avondje
We zetten deze maand de speelgoedinzameling op zaterdagochtend weer even "on hold", gezien
het feit dat we weer krap in onze ruimte zitten. Bovendien loopt er een leuk project met een
school waar we op een later moment nog op terug zullen komen!
Uiteraard blijven we wel altijd graag nieuw speelgoed ontvangen. Dat kan dan gelijk de winkel in
voor Sinterklaas. Neem even contact met ons op, mocht je in de komende weken iets willen
komen brengen!
20 september 2019
In verband met het vierde kwartaal en de daarin komende feestdagen, zijn wij inmiddels gestart met
de voorbereidingen om onze klanten te voorzien van "december-extra's".
15 september 2019
Bijzonder!
Jaren geleden koopt een jonge Engelse vrouw een doos oude foto's op een rommelmarkt in
Engeland. Op één van de foto's staat een groepje Nederlandse mensen. De Engelse vrouw gaat op
zoek naar de mensen van de foto en ze vindt er een aantal. Eén van hen is een wat oudere
Helmondse dame. Dit is het begin van een jarenlange correspondentie tussen de twee vrouwen. Het
contact is intensief en er worden zelfs cadeautjes opgestuurd voor de kinderen.
Helaas is de Helmondse dame onlangs overleden, zonder de Engelse vrouw ooit ontmoet te hebben.
Er lagen nog cadeautjes klaar om op te sturen.
Dochter heeft besloten dat ze de cadeautjes aan ons wil schenken om er zo toch nog iets moois mee
te kunnen doen.
Heel lief
! Wij zorgen ervoor dat ze goed terecht komen!
11 september 2019
Het was vanmorgen weer super druk in de winkel. Ruim 70 kinderen blij gemaakt, waarvan 16 nieuw
ingeschreven kinderen!
Het was ook de laatste dag om in te schrijven voor de kinderfeestjes voor het vierde kwartaal (de
winnaars krijgen binnenkort persoonlijk bericht).
Terwijl er druk gewinkeld werd, hebben onze lieve vrijwilligers ook niet stil gezeten! Er is weer flink
gepoetst en gesorteerd! Vele handen maken licht werk
7 september 2019
Wauw! Wat een geweldige eerstezaterdagvandemaandinzameling hadden we vanmorgen! Prachtig
speelgoed mogen ontvangen... en véél..niet normaal!

Van álles zat ertussen... auto's, poppen, spellen, boeken, zelfs twee dozen nieuwe spullen!
Er kwam een opa die het speelgoed op het nippertje had kunnen redden van zijn zoon, die alles weg
wilde gooien
Er waren ouders die samen met hun kinderen kwamen en benadrukten hoe belangrijk ze het vinden
dat hun kinderen beseffen dat het niet altijd vanzelfsprekend is om (veel) speelgoed te hebben. Een
meisje van 13 vertelde dat het vroeger bij haar vader ook niet altijd even vanzelfsprekend was
.

Ook was er een moeder die het speelgoed weer terug kwam brengen wat ze in de afgelopen
jaren voor haar eigen kinderen bij Speel je mee had uitgezocht en waar de kinderen nu te groot
voor zijn geworden. Superlief ❤
Een dikke merci voor iedereen die ons gevonden heeft op internet en die de moeite heeft
genomen om hun mooie spulletjes naar ons te brengen!
Voor nu was dit weer even de laatste eerstezaterdagvandemaandinzameling. Eerst even dit
opruimen...❤❤❤
4 september 2019
Een mooie fijne reactie van een moeder die onlangs voor de eerste keer bij Speel je mee kwam:
"Wil even laten weten dat mijn zoon heel erg blij is met de playmobil die ik had meegenomen,
eindelijk heeft zijn ridder iemand om tegen te vechten
De stapelbekers zijn ook al enthousiast in gebruik genomen en de spellen ga ik in de loop van de
week introduceren.
"Bedankt, wat een fijn initiatief." Daar worden wij warm van vanbinnen
31 augustus 2019
We gaan weer kinderfeestjes en taarten verloten! Dit maal zijn onze jarigen in
oktober/november/december (die hun 5e t/m 12e verjaardag vieren) aan de beurt.
Meer informatie is te lezen in de mail die onze leden vanmiddag ontvangen hebben, of in onze
besloten Facebook groep.
21 augustus 2019
De vakantie is voorbij..om half 10 gaan we weer open!
Iedere woensdagochtend van half 10 tot half 12 kan iedere Helmondse ouder (kind t/m 12 jr) of
opa/oma met een platte beurs zich bij ons inschrijven op vertoon van de inkomensverklaring van
gemeente Helmond (ouders kunnen ook een verwijsbrief aanvragen bij Stichting Leergeld Helmond,
SMO Helmond, Super Sociaal, supermarkt voor minima of Saldo Plus).
In ons winkeltje kunnen zij dan ieder kwartaal speelgoed uitzoeken voor hun (klein-)kinderen. Ook
verloten wij kinderfeestjes onder de jarigen.
Voor vragen mail naar info@stichtingspeeljemee.nl of kom langs in onze winkel.
18 augustus 2019
De zomervakantie is weer voorbij. Vandaag zijn wij aanwezig bij de zomermarkt bij Speeltuin St.
Leonardus.
6 juli 2019
In verband met de start van de zomervakantie zal op zaterdag 6 juli 2019 geen inzameling van
speelgoed plaatsvinden. De eerstvolgende inzamelochtend vindt plaats op zaterdag 7 september
2019. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!
3 juli 2019
Vandaag is onze laatste winkelopening voor de zomervakantie.

1 juli 2019
Conform wettelijke normering treft u in de bijlage ons jaarverslag, inclusief financiële
verantwoording 2018 en ons beleidsplan 2019 aan (zie website onder “juridisch”):
1.Jaarverslag 2018
2.Beleidsplan 2019
18 juni 2019
Deze avond hielden wij een pizza-sessie om het gehele team van Stichting Speel je mee bij te praten
en gezamenlijk tips en tops door te nemen. Wat een positieve energie en wat zijn we trots op de
vrijwilligers die ons ondersteunen om de gezinnen in armoede in Helmond en de kinderen die dit
raakt te ondersteunen!
15 juni 2019
Vandaag waren wij te gast bij de Molex Walk als één van de goede doelen, samen met het Ronald
McDonald Huis Zuidoost-Brabant. Wat een super geweldige dag was het! Af en toe een buitje maar
het grootste deel van de dag was het droog. Gezellige mensen om ons heen, veel vrijwilligers die de
dag weer super goed verzorgd hadden. De tochten waren perfect uitgezet en er waren heerlijke
taartjes en cake te eten. Voor de kinderen van de Molex werknemers hadden we een gezellige maar
af en toe toch ook een beetje enge sprookjestocht gemaakt. En als klap op de vuurpijl hebben we aan
het eind van de dag een geweldige donatie mogen ontvangen! Wederom een hele dikke dankjewel
voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! Wij kunnen weer heel veel kinderen blij maken!!!
12 juni 2019
Vandaag onze eerste opa in mogen schrijven! Welkom opa Johannes! Het loopt jammer genoeg nog
niet storm met aanmeldingen van grootouders. De teller staat pas op 2... Dus heeft/kent iemand een
"zopa" of "zoma" met een platte beurs, stuur ze dan (met inkomensverklaring van gemeente
Helmond!) bij ons langs om in te schrijven. Ze kunnen dan ieder kwartaal bij ons speelgoed uit komen
zoeken voor hun kleinkinderen!
5 juni 2019
Komend kwartaal kunnen de jarige kindjes van #stichtingspeeljemee meeloten voor o.a. een pakket
voor een bakfeestje of een knutselfeestje. Uiteraard hoort daar ook allerlei lekkers bij!
#weggevenisleuk #kinderfeestjes #goeddoel #blijekindjes #helmond
5 juni 2019
Zojuist de opening bijgewoond van Mijn Kleine, een mooi initiatief van Bijzonder Jeugdwerk voor
jonge ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij wensen alle vrijwilligers veel succes!
#bijzonderjeugdwerk #speeltuinleonardushelmond
4 juni 2019
4 juni nationale opa & oma dag, we hadden 'm bijna gemist
Bij ons is het namelijk iedere
woensdag opa & oma dag; grootouders die het niet breed hebben en dit dmv een
inkomensverklaring aan kunnen tonen, kunnen ieder kwartaal bij ons terecht voor een cadeautje
voor hun kleinkinderen!
9 april 2019
Wat vorig jaar begon als een jubileum-actie, is nu uitgegroeid tot een vast onderdeel van ons pakket:
de kinderfeestjes!
Per kwartaal verloten wij een aantal feestjes onder onze jarigen. Bijvoorbeeld feestjes in het
zwembad, bij een indoor trampoline park of speelhal, een knutselfeest of een feestje bij een pizzeria.
Zo hebben we tot nu al ruim 40 kinderfeestjes weggegeven!

1 april 2019
Het is 1 april vandaag...het begin van het nieuwe kwartaal en dus aanstaande woensdag weer een
nieuw puntentegoed voor iedereen! Ook verwachten wij de winnaars van de kinderfeestjes van het
tweede kwartaal aanstaande woensdag om hun waardebonnen op te halen. Alle winnaars hebben
een e-mail van ons ontvangen.
21 maart 2019!
Wie het ED (Eindhovens Dagblad) al gelezen had vanmorgen bij de koffie had het misschien al
gezien... maar voor iedereen zonder krant (of koffie
)...er staat vandaag een mooi stukje in over
ons!
Zie hiervoor bijgaande link naar het Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/helmond/stichtingspeel-je-mee-in-helmond-we-hopen-ooit-niet-meer-nodig-tezijn~adb807aa/?fbclid=IwAR2lKQFQDxgBEiNoijdV3bvMX1Vs9l61j6vksl2zgcVY544RNzNygUUxc0&referrer=http%3A%2F%2Fwww.stichtingspeeljemee.nl%2Fnieuws.html
10 maart 2019
Belangrijk bericht voor onze leden!
Heb je bericht van ons gekregen dat je een nieuwe verwijsbrief/inkomensverklaring moet
overleggen, dan heb je daar nog 3 weken de tijd voor.
Zorg ervoor dat je uiterlijk 27 maart bij ons langs komt om er zeker van te zijn dat je na 1 april
gebruik kunt blijven maken van onze diensten!
13 januari 2019
Afgelopen week mochten wij te gast zijn op basisschool De Empel in Erp.
Zij hadden een projectweek met het thema "Elkaar helpen" en hadden onze vrijwilligers uitgenodigd
om te komen vertellen over Stichting Speel je mee en over armoede binnen gezinnen. Want je kunt
vaak niet zien of een kind het thuis niet zo breed heeft. Dit maakte veel indruk op de kinderen.
Tijdens de projectweek konden de kinderen speelgoed inleveren waar zij niet meer mee speelden.
Op het podium in de aula was een winkelwagentje neer gezet waar speelgoed ingelegd kon worden.
Toen we vrijdag op school kwamen vielen onze monden open! Er was zoveel gedoneerd dat het hele
podium vol stond. We hadden maar liefst 4 auto's nodig om alles te vervoeren! Echt een fantastische
opbrengst! Heel fijn dat de kinderen hun speelgoed wilden geven aan kinderen die het goed kunnen
gebruiken. Ze verdienen een dikke pluim!
Wij willen Basisschool De Empel heel erg bedanken voor hun gastvrijheid!
10 januari 2019
Wat een ontzettend lief gebaar!
Vandaag ontvingen wij een bijschrijving op ons bankrekeningnummer met de volgende omschrijving:
"Verjaardag XXX. Ze wil geen cadeau's. Mocht wel een donatie aan goed doel. Ik heb jullie gekozen.
Superlief. Dank voor jullie bijdrage!
6 januari 2019
Het nieuwe jaar is gestart en ook een nieuw kwartaal. Op het bord kunnen onze klanten weer zien
voor hoeveel punten dit kwartaal weer aan cadeau's mag worden uitgezocht. Naast de betreffende
cadeau's verloten wij ook dit kwartaal weer een aantal kinderfeestjes. Bent u ingeschreven bij
Stichting Speel je mee? dan heeft u via mail inmiddels hierover een bericht ontvangen. Bent u nog
niet ingeschreven bij Stichting Speel je mee, en valt u binnen onze doelgroep? Neem dan contact op
met Gemeente Helmond voor een zgn. inkomensverklaring. Of vraag een verwijsbrief op bij één van
onze verwijzers (Stichting Leergeld, Super Sociaal, Saldo Plus of SMO.

