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1. Introductie  Een Speelgoedbank in Zeeland? 

 

Zeeland – Natuurgebieden, Strand, Zon, Wind, Vakantiebestemming, Ringrijden, Bolussen, ... 

Jazeker!  Zeeland  is  een  prachtig  stuk  land  in  Nederland  en  om  veel  van  haar  eigenschappen 

gewaardeerd en veel bezocht. 

 

Zeeland heeft ook tegenslagen gehad, het leven was zeker niet altijd makkelijk “vroeger”. Hard werk 

om  in  alle  weersomstandigheden  de  vruchten  van  het  land  te  kunnen  oogsten.  Een  grote 

watersnoodramp, die nog velen aan eigen  lijve meegemaakt hebben en daarvan kunnen vertellen. 

Luctor et Emergo  was toen geen marketingslogan, maar vaak simpelweg broodnodig voor het leven. 

 

In 2013 ziet Zeeland er natuurlijk heel anders uit en  is het  leven duidelijk veranderd. Worstelingen 

met  de  levensomstandigheden  zijn  er  nog  steeds,  maar  ze  zijn  wel  anders.  Subtieler.  Geen  hoge 

watergolven  en  doorgebroken  dijken.  Bij  steeds  meer  mensen  echter  staat  het  water  in  het 

huishoudboekje  tot  aan  de  lip,  of  er  overheen.  De  touwtjes  zijn met  veel moeite  opgerekt, maar 

uiteindelijk  passen  hun  eindjes  niet  meer  aan  elkaar.  Achter  de  vaak  nog  mooi  geschilderde 

voordeuren  schuilen  soms  schrijnende  situaties. Daar ben  je niet  trots op.  Je wilt  er  toch  zo  graag 

weer bovenop komen, maar deze schaamte... 

 

Een “nieuwe armoede” wordt het ook genoemd. In Nederland leven momenteel meer dan 1.000.000 

mensen  in  “stille  armoede”. Uit  recente onderzoeken  is  gebleken dat  in Zeeland meer dan 16.000 

huishoudens  een  inkomen  heeft  dat  onder  de  105%  van  het  sociaal  minimum  ligt.  Het  aantal 

personen dat deel uitmaakt van minimumhuishoudens in Zeeland bedraagt rond 30.000. Dit is bijna 

10% van de Zeeuwse bevolking, waarbij ongeveer een kwart van deze personen jonger is dan 18 jaar. 

Specifiek  voor  kinderen  en  jongeren  kan  sociale  armoede  betekenen  dat  ze  op  school  door  hun 

klasgenoten gepest worden en hierdoor ook in hun opleiding belemmerd worden. Het ontbreken van 

de benodigde (financiële) middelen kan ertoe leiden dat mensen op allerlei manieren niet volwaardig 

aan de maatschappij kunnen deelnemen. Uit onderzoeken van de Nationale Kinderombudsman blijkt 

dat 1 op de 9 kinderen te maken heeft met armoede. 

 

De Speelgoedbank is er! 

Juist  voor  die  kinderen  die  in  een  huishouden  opgroeien  dat  te maken  heeft met  armoede,  is  de 

Speelgoedbank  Zeeland  in  2012  opgericht.  De  Speelgoedbank  Zeeland  is  voortgekomen  uit  een 

initiatief van Weerwerk BV uit Middelburg en de Stichting Kledingbank Zeeland. 

Weerwerk  BV  wilde  door  maatschappelijke  verantwoord  ondernemen  iets  betekenen  voor  de 

kinderen  in  Zeeland  die  te  maken  hebben  met  armoede.  In  samenspraak  met  de  Kledingbank 

Zeeland is uiteindelijk de Speelgoedbank Zeeland opgericht.  

 

Stichting Speelgoedbank Zeeland verzamelt nieuw en tweedehands speelgoed. Al het speelgoed dat 

binnenkomt  wordt  gecontroleerd  op  kwaliteit  en  volledigheid  en  eventueel  gerepareerd.  Het 

speelgoed  wat  aan  de  kwaliteitseisen  voldoet  zal  wordt  o.a.  via  de  Kledingbank  in  de  vorm  van 

speelgoedpakketten  uitgegeven,  zij  zorgen  ervoor  dat  dit  speelgoed  goed  terecht  komt.  Naast  de 

uitgifte  via  de  Kledingbank  Zeeland  werkt  de  Speelgoedbank  Zeeland  ook  samen  met  de 

Voedselbanken in Zeeland voor de verspreiding van het speelgoed. De Speelgoedbank streeft ernaar 

om speelgoed van goede kwaliteit uit te geven aan de kinderen. Maar ook voor speelgoed wat niet 

aan deze kwaliteitseisen voldoet zal een goede bestemming gezocht worden. 
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2. Stichting Speelgoedbank Zeeland 

 

Stichting Speelgoedbank Zeeland is in november 2012 ontstaan. De Speelgoedbank is een nonprofit 

en ANBI—gecertificeerde Stichting. Er is een dagelijks bestuur dat bestaat uit vier mensen uit diverse 

geledingen, dat zowel controlerend als adviserend werkt. Om de continuïteit en professionaliteit van 

de  Kledingbank  Zeeland  te  waarborgen  is  ervoor  gekozen  om  in  de  toekomst  een  Algemeen 

Coördinator op parttime basis aan te stellen. Deze Coördinator stuurt de dagelijkse organisatie aan, 

ziet  toe  op  de  kwaliteit  van  de  verstrekte  dienstverlening  en  onderhoudt  contacten  met 

maatschappelijke organisaties, bedrijven die speelgoed leveren, sponsoren en overheden. 

De stichting handelt vanuit een christelijke motivatie met om te zien naar de medemens in nood en 

barmhartigheid  te  bewijzen.  Dit  alles  in  navolging  van  Jezus  Christus,  die  ons  oproept  tot 

naastenliefde en het zorgen voor de armen: “Al wat u gedaan hebt voor één van mijn broeders hier, 

hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor Mij gedaan!” (Jezus Christus volgens Mattheüs 25:40, 

Vertaling: Groot Nieuws Bijbel). 

 

Doelstelling en werkwijze 

De stichting Speelgoedbank Zeeland wil beschikbaar zijn voor alle kinderen die in armoede leven in 

de maatschappij, ongeacht nationaliteit, politieke overtuiging of religie van de gezinnen waarin zij 

leven. 

 

De doelstellingen van de stichting zijn als volgt: 

1. Bestrijden van armoede door uitgeven van speelgoed 

2. Bestrijding van armoede door te investeren in de doelgroep 

3. Voorkomen dat restpartijen speelgoed vernietigd worden 

4. Verstrekken van gratis speelgoed aan de kinderen uit gezinnen die leven in stille armoede, en 

die in het bezit zijn van een verwijzing van een erkende hulpverlener. 

5. Bieden van trajecten die aansluiting geven op de lokale en regionale arbeidsmarkt of 

maatschappelijke participatie 

 

Om  haar  doelstelling  te  bereiken,  werkt  de  Speelgoedbank  nauw  samen  met  verschillende 

organisaties – diverse doorverwijzende instanties, hulpverlenende en maatschappelijke organisaties, 

de Voedselbanken en de Kledingbank Zeeland. Meer hierover op de volgde bladzijde. 
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3. Samenwerking 

 

Doorverwijzende instanties 

De  Speelgoedbank  Zeeland  werkt  samen  met  verschillende  doorverwijzende  instanties.  In  2013 

waren dit  in  totaal 28  verschillende  instanties. De  hierin grootste organisatie was Maatschappelijk 

Werk  Walcheren  (MWW)  met  bijna  30%  van  alle  doorverwijzingen.  Hiernaast  dragen  aan  de 

doorverwijzingen nog verschillende andere stichtingen en organisaties bij: Maatschappelijk werk en 

Welzijn Oosterschelderegio  SMWO  (8%),  Zorgstroom  (8%), AMM (7%), Orionis  (6%), Emergis  (6%), 

Stichting  Weerwerk  (5%),  Blijf  van  mijn  Lijf  huizen  (4%).  Ook  zijn  er  nog  een  aantal  andere 

doorverwijzers, zoals kerken en huisartsen waarvan wij ook doorverwijzingen hebben ontvangen. 

 

Weerwerk BV 

Sinds de start van de Speelgoedbank Zeeland is er een intensieve samenwerking met Weerwerk BV. 

Weerwerk voorziet in een dagbesteding voor mensen die te maken hebben met psychische klachten. 

Weerwerk lanceerde het  idee om speelgoed  in  te zamelen voor de kinderen die  te maken hebben 

met armoede. Weerwerk BV zamelt nu speelgoed in, controleert het speelgoed en maakt het schoon 

en daarna maken de medewerkers van Weerwerk er prachtige speelgoedpakketten van, die via de 

Speelgoedbank Zeeland uitgedeeld worden aan de kinderen. 

 

Vrijwilligersorganisaties: Stichting Present, Samen Vrijwillig 

De  Speelgoedbank  werkt  ook  met  vrijwilligersorganisatie  samen.  Voor  bijvoorbeeld 

Speelgoedbeurzen en extra verbouwingen zijn we blij met een extra aantal helpende handen! 

 

Het Gors – “KEK” 

Kek  is  het  leuke  winkeltje  in  Vlissingen  van  het  GORS;  een  winkel  waar  mensen  met  een 

verstandelijke  beperking  een  dagbesteding  krijgen  aangeboden.  Deze  zinvolle  dagbesteding wordt 

ingevuld  door  hen  o.a.  de winkel  netjes  te  houden en  klanten  te woord  staan.  Het winkeltje  KEK 

verkoopt nu ook het 2
de
 hands speelgoed van de Speelgoedbank Zeeland. Dit speelgoed voldoet net  

niet  aan de  kwaliteit  om  in  een  speelgoedpakket  te  verwerken, maar  is  nog wel  goed genoeg om 

mensen  die  dit  willen  kopen  blij  mee  te  maken.  Met  de  opbrengst  van  de  verkoop  kan  de 

Speelgoedbank Zeeland haar organisatiekosten deels financieren.   Voor beide partijen een winwin 

situatie! 
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4. Resultaten en Activiteiten 2015 

 

De Speelgoedbank Zeeland heeft in haar eerste jaren als organisatie een stormachtige ontwikkeling 

doorgemaakt. Begonnen met een paar dozen speelgoed, is er in de loop van de afgelopen jaren een 

complete  sorteerafdeling  en  magazijn  ingericht.  Het  sorteercentrum  en  magazijn  van  de 

Speelgoedbank Zeeland is gevestigd in Vlissingen.  

 

In 2015 zijn er via de Speelgoedbank Zeeland  ruim 900 speelgoedpakketten uitgedeeld. Via diverse 

kanalen  en  acties  hebben  deze  honderden  pakketten  hun  weg  gevonden  naar  kinderen  die  met 

armoede te maken hebben in heel Zeeland.  

 

Regio  kinderen 

Actie Madurodam  70 

Terneuzen  147 

Via Vluchtelingenwerk  26 

Via Kledingbank Zld  519 

Via vakanties voor minima  170 

 

      

TOTAAL  942 

 

De  speelgoedpakketten  werden  uitgedeeld  via  diverse  acties  in  de  regio’s.  De  Speelgoedbank 

Zeeland heeft in 2015 tijdens de volgende activiteiten de speelgoedpakketten uitgedeeld: 

 

 Via  de  Kledingbank  Zeeland  in  de  locatie  in Middelburg, 

maar ook via een Mobiele Uitgifte in Zeeuws Vlaanderen; 

 Door  een  gift  van  Madurodam  heeft  de  Speelgoedbank 

een  feestelijke  middag  georganiseerd  in  samenwerking 

met Attractiepark Mini Mundi  en Toys XL  in Middelburg. 

Op  23  september  hebben meer  dan  70  kinderen  samen 

met  één  van  de  ouders  een  gratis  middag  toegang 

gekregen  tot Mini Mundi  en  heeft  ieder  kind  een  nieuw 

stuk  speelgoed  meegekregen.  Een  fantastische  en 

onvergetelijke middag voor deze kinderen. 

 

De speelgoedpakketten die worden uitgedeeld bestaan gemiddeld 

uit 3 tot 4 stuks speelgoed, afgestemd op de leeftijdsgroep en of 

het voor een jongen of een meisje bestemd is. Het speelgoed dat 

in de pakketten wordt verwerkt moet van een zo hoog mogelijke 

kwaliteit zijn. Het uitgangspunt bij de selectie van het speelgoed is dan ook:  “Zou ik het ook willen 
geven aan mijn eigen kind”. De Speelgoedbank Zeeland heeft als uitgangspunt dat deze kinderen die 
met armoede te maken, ten eerste ook gewoon kind moeten kunnen zijn en dus ook moeten kunnen 

spelen, maar zeker ook het gevoel moeten krijgen dat zij waardevolle kinderen zijn en dus ook niet 

worden afgescheept met iemand anders afdankertje.  
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Samenwerking in Zeeuws Pact Kindpakket 
De  Speelgoedbank  Zeeland  heeft  samen  met  vele  andere  organisaties  die  gericht  zijn  op  het 

ondersteunen van kinderen die leven in een gezin met armoede, het Zeeuws Pact ondertekend. In dit 

Zeeuws Pact bundelen alle betrokken organisaties de  krachten om de  kinderen  in deze doelgroep 

zoveel  mogelijk  te  onttrekken  aan  de  gevolgen  van  de  armoede  waar  ze  in  het  gezin  mee 

geconfronteerd  worden.  Het  Zeeuws  Pact  is  een  initiatief  van  Splinter  Zeeland  en  is  een 

samenwerkingsverband  tussen  de  Zeeuwse  gemeenten,  scholen,  kerken,  maatschappelijke 

organisaties,  bedrijven  en  media.  Speelgoedbank  Zeeland  is  blij  een  klein  steentje  te  kunnen 

bijdragen aan het Kindpakket. 

 
 
Inzameling speelgoed 
De  Speelgoedbank  Zeeland  verkrijgt  al  het  speelgoed  dat  wordt  uitgedeeld  vanuit  donaties  door 

particulieren of door inzamelacties bij scholen, kerken en via de Kiwanis Club Vlissingen. Gedurende 

het jaar zijn vele duizenden stuks speelgoed ingeleverd bij de Speelgoedbank Zeeland. Speelgoed dat 

gebruikt kon worden voor de pakketten of ook gebruikt kon worden voor de verkoop. 

 

Eind  november  is  er  een  inzamelactie  georganiseerd  door  Albert  Heijn.  Met  de  “Goedzak”,  een 

plastic tas, konden klanten speelgoed doneren in de Albert Heijn winkels in Vlissingen en Domburg. 

Het resultaat was 6 rolcontainers vol uitstekend speelgoed. 

 

De Speelgoedbank Zeeland heeft via donaties van winkels of andere bedrijven ook nieuw speelgoed 

in ontvangst mogen nemen. 

 

 

5. Jaarplan 2016 

 

Voor 2016 zijn er verschillende plannen die de Speelgoedbank Zeeland wil ontplooien.  

 

Uitdelen Speelgoedpakketten 
In  2016  streeft  de  Speelgoedbank  Zeeland  er  naar  weer  meer  speelgoedpakketten  te  kunnen 

uitdelen  dan  in  2015.  De  planning  is  om  ongeveer  1.000  speelgoedpakketten  uit  te  delen  in  de 

verschillende  regio’s  in  Zeeland.  Dat  zal  opnieuw  gebeuren  via  de  Kledingbank  Zeeland  en  in 

samenwerking met de verschillende Voedselbanken in Zeeland. 

 
Huisvesting 
De Speelgoedbank Zeeland wil in 2016 een eigen Uitgiftecentrum tot stand brengen waar ouders met 

hun kinderen in een vrolijke en uitnodigende omgeving een speelgoedpakket kunnen uitzoeken. 

Daarnaast  is  een  grote  opslag  en  sorteerruimte  van  groot  belang.  Op  dit  moment  komt  de 

Speelgoedbank  Zeeland  ruimte  te  kort  om  alle  voorraden  aan  speelgoedpakketten  en  2
e
  hands 

speelgoed overzichtelijk en netjes op te slaan. 

 

Winkel 
De grote hoeveelheid speelgoed die kwalitatief niet goed genoeg is om in de speelgoedpakketten te 

verwerken,  heeft  zich  de  afgelopen  jaren  opgestapeld  in  ons magazijn.  De  kwaliteit  is  echter  wel 

goed  genoeg  om  te  verkopen.  De  Speelgoedbank  Zeeland wil  daarom  in  2016  een winkel  voor  2
e
 

hands speelgoed als pilot opzetten. Met de opbrengst van de verkoop, kan weer nieuw speelgoed 

worden ingekocht voor de speelgoedpakketten. 
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