Nieuws 2016
12 december 2016
Snoeperij Jantje bedankt voor de 9 kilo kerst winegums! Hier hebben we zakjes mee gevuld en
uitgedeeld aan onze klanten. Meer informatie over Snoeperij Jantje kunt u vinden via de volgende
link: Snoeperij Jantje
4 december 2016
Het zit er op, onze Sinterklaasactie! Vanaf begin november tot aan afgelopen zaterdag hebben ruim
160 gezinnen hun weg gevonden naar onze (tijdelijke) Sinterklaaswinkel, om daar voor bijna 300
kinderen cadeautjes uit te komen zoeken.
Ouders konden zelf uit verschillende categorieën ruim 10 (grote en kleinere) cadeautjes uitkiezen die
bij hun kind pasten en het geheel werd afgemaakt met een zak pepernoten, een chocoladeletter, een
zakje muntjes én inpakpapier.
We kijken terug op een hele geslaagde actie en willen onze dank uitbrengen aan onze vele
vrijwilligers, sponsoren, donateurs en aan alle mensen die speelgoed voor ons ingezameld hebben!
Zonder jullie was deze actie niet mogelijk geweest!
27 november 2016
LET OP......LET OP......LET OP.....LET OP
Twee maanden geleden hebben wij een oproep geplaatst om speelgoed in te zamelen voor onze
Sinterklaasactie. Hieraan is massaal gehoor gegeven!
Vanuit alle kanten is enorm veel (nieuw én gebruikt) speelgoed ingezameld. We zijn super blij met de
donaties van iedereen, grote dank!!
Echter zit er ook een keerzijde aan deze overweldigende respons...en dat is dat we helaas voorlopig
geen gebruikt speelgoed meer aan kunnen nemen...we zitten VOL!
Om deze reden hebben we dan ook besloten dat de inzamelochtend op zaterdag 3 december NIET
door gaat.
26 november 2016
Wederom een mooie verrassing! Het bedrijf Enigma in Helmond heeft vandaag een donatie gedaan
voor nieuw speelgoed. Op onze website kunt u zien welke fantastische spullen dit zijn. Meer
informatie over het bedrijf Enigma Distribution kunt u terugvinden op onze website, onderdeel
Sponsoren, of op de bijgaande link: Enigma
25 november 2016
Wat ontvingen wij vandaag een geweldige donatie van Ariza uit Helmond! Aanleiding was hun 25jarig bestaan! We kregen super mooie nieuwe cadeautjes én 400 flessen Covelt Dixap voor in onze
feestpakketten! Heel hartelijk bedankt voor deze geweldige donatie! Meer informatie over Ariza
Helmond kunt u terugvinden op onze sponsorpagina en via hun website: Ariza
19 november 2016
Vandaag zijn wij wederom gestart met de inzameling van de zogenaamde "Goedzak" van Albert
Heijn. Voor het tweede jaar op rij is Stichting Speel je mee het goede doel, gekoppeld aan Albert
Heijn Brandevoort. Onze dank gaat uit aan Albert Heijn Brandevoort en alle donateurs van goed,
compleet en bruikbaar speelgoed.

9 november 2016
Vandaag ontvingen wij onze 500-ste inschrijving
Al ruim 3 jaar helpen wij Helmondse kinderen die het thuis niet zo breed hebben, met het vieren
van allerlei festiviteiten. Het gaat dan voornamelijk om de eigen verjaardagen waar een cadeau en
een feestpakket voor opgehaald mag worden, maar ook de kinderfeestjes waar ze naartoe mogen
zijn voor ons een belangrijke aanleiding om hulp te bieden. Ook Sinterklaas is een terugkerend
feest waar we wat in willen betekenen. Daarnaast proberen we door het jaar heen spontane acties
te bedenken zoals we afgelopen jaar bijvoorbeeld de verrassingstas hebben weggegeven voor de
meivakantie.
Aan het eind van het jaar lichten we altijd ons actuele bestand door om er zeker van te zijn dat we
nog steeds de juiste gezinnen helpen. Mensen die een jaar niet bij ons aangeklopt hebben voor
hulp, worden dan ook uitgeschreven tenzij ze een nieuwe verwijsbrief overleggen. Zo gaat dat
ook bij de gezinnen die niet meer bekend zijn bij onze verwijzers. Zouden we alle (in- en
uitgeschreven) gezinnen bij elkaar optellen dan zouden we nu op bijna 700 kinderen zitten!
Deze controle acties zorgen ervoor dat ons bestand weer even wat terugloopt maar geeft ons een
betrouwbaarder beeld van het aantal gezinnen/kinderen dat onze hulp echt nodig heeft!

5 november 2016
We hebben een geweldige kienavond gehad gisteren bij de Ladies' Circle 76 Helmond! Er waren
zoveel prijzen, dat zelfs de buren prijs hadden bij een volle kaart, dankzij de vele vele sponsoren!
En wat een super opbrengst! De ladies gaan voor ons cadeautjes shoppen voor maar liefst
€ 2.812,50!!! En we gingen ook nog eens weg met een volle auto ingezameld speelgoed! Een hele
dikke dankjewel aan iedereen die hieraan meegeholpen heeft, maar vooral aan de Ladies!!!
. Meer informatie over de Ladies' Circle 76 Helmond en hun activiteiten kunt u terugvinden op hun
facebookpagina via de volgende link: https://lc76.ladiescircle.nl/
2 november 2016
Vandaag zijn wij gestart met de eerste uitgiftes met betrekking tot de Sinterklaasactie 2016. We
hebben vandaag bijna 40 gezinnen uitgenodigd om voor hun 60 kinderen cadeautjes uit te komen
zoeken. Uiteraard hoort daar wat lekkers en inpakpapier bij.
Wat hebben onze vrijwilligers hard gewerkt om dit mogelijk te maken! Wij willen iedereen,
vrijwilligers en (speelgoed)donateurs, hartelijk danken voor hun bijdrage om de sinterklaasactie 2016
mogelijk te maken!
26 oktober 2016
Onze sinterklaasactie is compleet! Dankzij een fantastische gift van en in goede samenwerking met
Super Sociaal kunnen wij onze klanten voorzien van fantastisch mooi en nieuw speelgoed. Voor
mooie voorbeelden, bekijk de foto's op: Facebookpagina Stichting Speel je mee
25 oktober 2016
Vorige week hebben we een reuze gezellig kennismakingsgesprek gehad met 3 ladies van de Ladies'
Circle 76 Helmond!
Zij organiseren op zaterdagavond 5 november een kienavond ten bate van Stichting Speel je
mee! Het belooft een supergezellige avond te worden...wij hebben er ontzettend veel zin in!!!

19 oktober 2016
De herfstvakantie komt eraan! En dat betekent dat vandaag de laatste dag is om gebruik te maken
onze herfstvakantieactie. Onze klanten hebben de afgelopen periode, dankzij o.a. de inspanningen
van de vrouwenkamer, een pakket kunnen ophalen met daarin een spannend boek (in het kader van
de kinderboekenweek), een doe-boek en wat lekkers om in de herfstvakantie van te kunnen
genieten.
19 oktober 2016
Vandaag hebben wij de inschrijftermijn voor de sinterklaasactie afgesloten. Onze klanten hebben
eerder van ons een persoonlijk bericht ontvangen (mail dan wel per post) met de mogelijkheid zich in
te schrijven voor onze sinterklaasactie. In de tussentijd is de winkel, dankzij de enorme hulp van onze
vrijwilligers, klaargestoomd om de uitgifte -hier beginnen wij na de herfstvakantie mee- in goede
banen te leiden.
14 oktober 2016
Zoooooo! Wat hebben we vanmiddag veel gesjouwd zeg! We mochten bij Stichting Speelkr8 in
Eindhoven heel veel dozen speelgoed op komen halen voor onze Sinterklaas actie. De reden hiervoor
is uiteraard minder leuk; zoals reeds bekend is Speelk8 helaas gestopt. Maar gelukkig hebben een
aantal vrijwilligers besloten om in een andere (afgeslankte) vorm verder te gaan! Hoe en wat is nog
niet bekend, maar wij wensen hen ontzettend veel succes!
De overgebleven voorraad speelgoed van Speelkr8 was echter zo groot dat ze besloten hebben om
een gedeelte aan ons over te dragen, hoe cool is dat! Alle spullen zijn al uitgezocht, gewassen,
gestreken, schoongemaakt en kant en klaar aan ons overgedragen! Heel hartelijk bedankt voor deze
supergave actie! Wij zullen jullie spulletjes goed gebruiken!
9 oktober 2016
Ook in oktober organiseren wij extra inzamelingsavonden in verband met onze sinterklaasactie. Voor
nu zijn de volgende extra inzamelingsavonden ingepland:
Dinsdag: 11 oktober 2016
19.30 - 21.00 uur
Woensdag: 12 oktober 2016
09.30 - 11.30 uur
Vrijdag: 14 oktober 2016
19.30 - 21.00 uur
Maandag: 17 oktober 2016
19.30 - 21.00 uur
Woensdag: 19 oktober 2016
09.30 - 11.30 uur
Woensdag: 19 oktober 2016
19.30 - 21:00 uur
Donderdag: 20 oktober 2016
19:30 - 21.00 uur
Locatie: Braakse Bosdijk 2A (Con Brio gebouw) in Helmond
6 oktober 2016
Hiermee komen wij terug op een een eerder bericht dit jaar in verband met de kienavond ten
behoeve van Stichting Speel je mee van 18 juni 2016.
Op 5 november 2016 organiseert Ladies Cricle 76 Helmond "Kienen voor Stichting Speel je mee".
Locatie: Hockeyclub Helmond, Horst 27 te Helmond
Tijdstip: 20.00 uur
Entreekaarten: EUR 10,00 inclusief 2 kienkaarten. Extra kaarten: EUR 2,50 per stuk
Schrijf je nu in via secretarislch@outlook.com.

6 oktober 2016
Belangrijk voor onze leden!
Voeg ons email adres toe aan de lijst van veilige afzenders om er zeker van te zijn dat je onze emails
binnen krijgt! Zeker voor de mensen met een hotmail adres, daar de kans anders groot is dat onze
mailtjes in de spam folder terecht komen. En dan mis je bijvoorbeeld de info over onze leuke
Kinderboekenweek actie of de Sint inschrijving!
4 oktober 2016
Ook dit jaar hebben we weer een leuke actie in het kader van de Kinderboekenweek. De komende
weken tot aan de herfstvakantie kunnen alle leden een leuk leesboek naar keuze en een extraatje
voor hun kinderen komen uitzoeken! Omdat lezen belangrijk is voor de taalontwikkeling maar zeker
ook omdat lezen leuk is! Het is toch heerlijk om lekker weg te duiken in een spannend of grappig
boek...of om lekker met je kleintje op schoot samen een boekje te lezen!
4 oktober 2016
De winnaars van de rebus prijsvraag zijn bekend...Van harte gefeliciteerd met de door jullie
gewonnen kaartjes:
- Christina Chrissy heeft Prijs A gewonnen!
4 kaartjes voor Ouwehands Dierenpark op zondag 23 oktober
- Angela Vriens heeft Prijs B gewonnen!
4 kaartjes voor Attractiepark Slagharen op woendag 26 oktober
- Nicole van Hout heeft Prijs C gewonnen!
4 kaartjes voor Attractiepark Duinrell op vrijdag 28 oktober
De kaartjes kunnen vanaf aanstaande woensdag opgehaald worden bij ons in de winkel. Veel plezier!
We horen graag of jullie een leuke dag hebben gehad.
18 september 2016
Vanaf morgen is Speel je mee even wat minder goed bereikbaar vanuit de Weth Ebbenlaan kant
sporthal de Braak. Stukje Weth Ebbenlaan is afgesloten en men kan niet rechtsaf de Rembrandtlaan
in. De andere kant is gewoon open. De werkzaamheden duren twee weken.
Meer informatie kunt u vinden op: Alle wegen leiden naar Helmond ;-)
9 september 2016
Dit jaar willen wij weer heel graag Sinterklaascadeautjes geven aan onze kindjes. We hebben ruim
300 kinderen t/m 9 jaar die we willen verblijden.
Hiervoor hebben we veel speelgoed nodig!
Heeft u speelgoed liggen wat niet meer gebruikt wordt en wat u aan een ander kind zou willen
schenken, kom dit dan bij ons langs brengen! Wij zijn iedere woensdagochtend tussen half 10 en
half 12 aanwezig aan de Braakse Bosdijk 2A in het Con Brio gebouw.
Help ons ook door dit bericht te delen om meer mensen te bereiken! Het wordt een hele klus
maar samen gaat het ons lukken!
Extra openingstijden voor speelgoedinzameling:
Woensdag 14 september 09.30 - 11.30 uur
Donderdag 15 september 19.00 - 21.00 uur
Maandag 19 september 19.30 - 21.00 uur
Dinsdag 20 september 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 21 september 09.30 - 11.30 uur
Woensdag 28 september 09.30 - 11.30 uur
Zaterdag 1 oktober 10.00 uur - 12.00 uur
Woensdag 5 oktober 09.30 -11.30 uur en 19.30 uur - 21.00 uur

7 september 2016
Vandaag was onze eerste opening na de zomervakantie. We zijn meteen weer op snelheid want het
was drúk! Weer veel nieuwe inschrijvingen en jarige kindjes.
We willen ook gelijk een nieuwtje met jullie delen! Ook dit jaar gaan we weer Sinterklaascadeautjes
uitdelen aan onze gezinnen met kindjes tot en met 9 jaar! Meer informatie hierover volgt later... De
speelgoedinzameling voor de Sinterklaasactie is momenteel dan ook al in volle gang. Alle speelgoed
is welkom!
23 augustus 2016
Het aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin neemt steeds verder toe. In 2015 groeide
6.7% van alle kinderen in Nederland op in een bijstandsgezin. Voor Helmond is dit percentage hoger:
7,6 procent. Nominaal zijn dit 1.430 kinderen en percentagewijs is dit een stijging van 9% ten
opzichte van 2011! Via de volgende link kunt u meer gedetailleerde informatie vinden inzake feiten
en cijfers met betrekking tot Helmond: Buurtfacts gemeente Helmond
Alle kinderen van 0-12 jaar uit deze bijstandsgezinnen kunnen uiteraard bij Stichting Speel je mee
terecht. Zij kunnen met een inkomensverklaring van gemeente Helmond of met een verwijsbrief van
o.a. Stichting Leergeld Helmond bij ons ingeschreven worden. Wij zorgen dan (onder andere) voor
een verjaardagscadeau en een feestpakket als de kindjes jarig zijn!
16 juli 2016
Speciaal voor de kinderen in onze doelgroep 10-12 jaar organiseerden wij een bioscoopmiddag in
Pathe Helmond. Uitgenodigden kinderen konden deze middag genieten van de allernieuwste Ice Age
film "Collision Course", inclusief een mooie Kidsbox. In totaal hebben wij deze middag een 60-tal
kinderen mogen begroeten.
6 juli 2016
In verband met de zomervakantie is onze winkel gesloten van 23 juli tot en met 4 september 2016
4 juli 2016
Vandaag hebben wij, speciaal voor de leden van Stichting Speel je mee, de zes winnaars van de actie
"zomerpakketten" via Facebook bekend gemaakt. Wij hopen dat jullie deze zomervakantie met veel
plezier van deze pakketten gebruik kunnen maken. Meer informatie is terug te vinden via de
facebookpagina van Stichting Speel je mee
2 juli 2016
Onze laatste inzamelochtend voor de zomervakantie was wederom een succes. Wij ontvingen weer
veel en mooi speelgoed. Dank voor alle aanwezige vrijwillers en en donateurs voor hun bijdrage.
Speciale dank voor de dames van de Ladies Circle Helmond voor hun bijdrage deze ochtend!
1 juli 2016
Conform wettelijke normering treft u in de bijlage ons jaarverslag, inclusief financiële
verantwoording 2015 en ons beleidsplan 2016 aan (zie website; juridisch):
1. Jaarverslag 2015
2. Beleidsplan 2016

20 juni 2016
Vorige week werden wij blij verrast door de Kiwanis. Wij kregen te horen dat we voor de tweede
keer op rij als goede doel waren gekozen voor hun Haring Party!! Wij werden uitgenodigd in de
Gaviolizaal om een kei mooie donatie van €2.250,- in ontvangst te nemen! Dit geld was ingezameld
d.m.v. een loterij en een veiling. Met de loterij kon men een rit in een Lamborghini en 1 minuut gratis
winkelen bij Jumbo Brandevoort winnen. Daarnaast werd een prachtig schilderij en het eerste vaatje
haring geveild. Dank jullie wel voor de gezellige avond, de heerlijke haring en het prachtige bedrag
waar we weer heel veel Helmondse kinderen blij mee gaan maken!
19 juni 2016
De winnaars van de loterij in verband met onze verjaardag zijn bekend gemaakt. Met dank aan de
bijdrage van Patisserie De Swart, kunnen de winnaars genieten van een heerlijke taart. Smakelijk!
18 juni 2016
Ladies Circle 76 Helmond organiseert Kienen voor Stichting Speel je mee.
Locatie: Hockeyclub Helmond
Tijdstip: 20.00 uur
Entreekaarten: EUR 10,00 inclusief 2 kienkaarten. Extra kaarten: EUR 2,50 per stuk
Schrijf je nu in via secretarislch@outlook.com.
Helaas is dit evenement uitgesteld. Een nieuwe datum volgt nader.
15 juni 2016
Met ingang van vandaag is het mogelijk om bij ons in te schrijven door middel van een
inkomensverklaring van de gemeente Helmond. Meer informatie hieromtrent kunt u vinden op:
https://www.helmond.nl/1/producten/Gemeentelijke-inkomensverklaring
12 juni 2016
We hebben gisteren een tópdag gehad bij de Molex Charity Walk - MIG Walk! De wandelaars hebben
heerlijk gelopen, de vrijwilligers hebben zichzelf overtroffen en wij zijn kei verrast met een
supermooie donatie van €3.250! Onwijs bedankt allemaal voor deze superdag! Een inpressie van
deze dag is terug te vinden op de volgende link: Stichting Speel je mee bij de Molex Charity Walk
1 juni 2016
Vandaag is ons jubileum voor wat betreft opening van de winkel. Inmiddels bestaan we drie jaar.
Graag willen wij alle vrijwilligers, sponsoren, familie, vrienden, kennissen en collega's hartelijk
danken voor hun bijdrage in het realiseren van ons idee.
1 mei 2016
Van vrijdag 3 juni tot en met zondag 5 juni vindt het jaarlijkse drakenbootfestival in Helmond plaats.
Met dit evenement worden mooie activiteiten gecombineerd met fundraising voor goede doelen.
Onder de activiteiten zijn onder andere diverse activiteiten voor kinderen. Meer informatie kunt u
terugvinden op Drakenbootfestival Helmond
22 april 2016
Wat hebben we genoten van de verbaasde blikken en de leuke reacties van onze klanten op de
(250!!) verrassingstassen voor de meivakantie! Het was een heel karwei om alles op tijd af te krijgen
maar dankzij onze fantastische vrijwilligers is het ons toch gelukt.
21 april 2016
Ook bij ons kunnen mensen zich binnenkort inschrijven op vertoon van de gemeentelijke
inkomensverklaring. Een verwijsbrief is dan niet meer nodig!
https://www.helmond.nl/1/producten/Gemeentelijke-inkomensverklaring

16 april 2016
Wat een leuke verrassing! Een doos vol cadeaus en een hele mooie cheque gekregen van TV Carolus
voor hun 40-jarig jubileum! Van harte proficiat met deze mooie mijlpaal en super bedankt voor jullie
steun!!
6 april 2016
Vandaag zijn wij gestart met uitgifte van "verrassingstassen". Voor onze doelgroep hebben wij dit
voorjaar, gesorteerd op leeftijd en geslacht, speciaal tassen samengesteld voor de meivakantie.
Dankzij de inspanningen van onze vrijwilligers en de eerdere inzamelingsactie van de Albert Heijn
goedzak kon deze actie mogelijk gemaakt worden.
31 maart 2016
Vanmiddag een super mooie donatie gekregen . Gebracht door Linda Tomassen van het bedrijf
Gielissen uit Helmond. Wat een verwennerij voor onze kinderen. Heel erg bedankt voor deze mooie
spullen!
30 maart 2016
Op 11 juni 2016 vindt wederom de Molex Charity Walk plaats. Ook dit jaar zijn wij wederom gekozen
als één van de goede doelen. Meer over dit fantastische evenement kunt u terugvinden via de
volgende link: Molex Charity Walk .
24 maart 2016
Vrouwenkamer gaat op herhaling! Vorig jaar heeft de Vrouwenkamer Helmond op de Koningsmarkt
in de stad geld ingezameld voor Stichting Speel je mee. Deze week kregen we het geweldig leuke
nieuws dat ze dat dit jaar weer gaan doen! Dus kom op 27 april allemaal naar de Koningsmarkt want
ze hebben superleuke spulletjes en heel veel boeken te koop.
20 maart 2016
Eind februari startte ING de actie: help Nederland vooruit. Hierbij kon er op stichting speel je mee
gestemd worden. Dankzij jullie stemmen mochten wij gisteren een cheque van 1.000 euro in
ontvangst nemen. Hier mee gaan wij "onze" kinderen verwennen!! Namens ons allemaal Bedankt
voor jullie stem!
16 maart 2016
Onze meivakantieactie is vandaag officieel aangekondigd in een mail naar onze relaties. Deze
meivakantie introduceren wij "de verrassingstas". De verrassingstas is samengesteld op basis van
leeftijd en geslacht van de kinderen. Opgeven kan tot 31 maart 2016.
19 februari 2016
Wij zijn door de ING gekozen als één van de vijf goede doelen in Helmond e.o. die kans maken op een
supergrote financiële bijdrage van ING! Afhankelijk van het aantal stemmen maken we kans op een
bedrag tussen €1.000 en €5.000!
23 januari 2016
Heerlijk! Vandaag hebben wij onze winkel uitgebreid met nieuwe kasten en de winkel compleet
opnieuw ingedeeld en ingericht.

