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Door inzet Speelgoedbank kunnen kinderen blijven meedoen

‘Ieder kind verdient een cadeautje’
werkt met de Voedselbank en
de gemeente. Op jaarbasis
gaat dit om ongeveer 2000
cadeautjes die een goede bestemming krijgen.

een tiental vrijwilligers. Elk
stuk speelgoed dat we krijgen
wordt schoongemaakt en gecontroleerd.
Lies Koning: ‘Zelfs van elke
puzzel controleren we de stukjes, we zijn dus voortdurend
puzzels aan het leggen. Maar
er is ook iemand die poppenkleertjes maakt. Het is heel
dankbaar werk.’

Anoniem

Contact

Lies Koning: ‘De schaamte is
best groot, wanneer je als ouder geen geld over hebt. We
werken dan ook zo anoniem
mogelijk. We weten alleen de
voornaam, geboortedatum en
woonplaats van de kinderen.
Met een pas die we uitdelen
kunnen per kind 10 cadeautjes
per jaar worden gehaald, plus 1

De Speelgoedbank is voor uitgave elke vrijdag geopend van
12.30 tot 15.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand
van 11.00 tot 13.00 uur.
Wie speelgoed wil brengen
kan dat doen elke eerste zaterdag van de maand tussen 11.00
en 13.00 uur. Kijk ook op
www.speelgoedbankdronten.nl.

Ieder kind heeft recht op een cadeautje. Ook wanneer je het als
gezin financieel wat minder hebt zou dat moeten gelden. Dit is
het uitganspunt van de Speelgoedbank in Dronten, dat door
uitgifte van ingezameld speelgoed zorgt dat kinderen minder
snel in een isolement raken.
‘Het kan ons allemaal overkomen, dat je het financieel wat
minder hebt’, zegt Lies Koning
van de Speelgoedbank. ‘Maar
wanneer je als kind geen cadeau mee kunt nemen naar
een feestje, dan word je niet
meer uitgenodigd. Dan sta je
langs de zijlijn en raak je
vriendjes kwijt. Dat willen we
met ons initiatief voorkomen.’
De Speelgoedbank zorgt al
vanaf 2011 voor de uitgifte van
speelgoed aan kinderen van 0
tot en met 12 jaar die het thuis
minder breed hebben. Er
wordt daarbij nauw samenge-

Lies Koning: ‘We werken zo anoniem mogelijk’
extra verjaardagscadeau. Deze
10 cadeautjes kunnen overal
voor gebruikt worden, zoals
een verjaardag, zwemdiploma,
bij ziekte, een feestje, omdat je

goed je best hebt gedaan of
zomaar voor de aardigheid.’

Puzzelstukje
De Speelgoedbank werkt met

Sinterklaasactie aan basis Speelgoedbank
Een inzamelingsactie voor
speelgoed in een garage tijdens de Sinterklaasperiode in
2011 stond ooit aan de basis
van de Speelgoedbank. De
Speelgoedbank heeft sinds
een paar jaar een eigen onderkomen in het pand van de
Voedselbank aan de Handels-

weg. De jaarlijkse Sinterklaasactie bestaat nog steeds en
uitgifte van deze presentjes
gebeurt extra, naast de
eerdergenoemde 2000
cadeautjes.
Ook dit jaar heeft de Speelgoedbank weer een bijzonder
drukke periode achter de rug.

Warme acties serviceclubs
Er zijn in deze periode veel
acties opgezet door de serviceclubs in onze gemeente.
Zo ondersteund de Ronde
Tafel 122 ZamenEen met een
wijnactie. Tot 4 december is
wijn te bestellen via de website
www.rt122.nl. ZamenEen zorgt
dat de opbrengst ten goede
komt aan het verder opzetten
van telefooncirkels door
coalitiepartners.

De Rotary Dronten heeft 200
kerstpakketten beschikbaar
gesteld voor mensen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Tot 30 november was
het via de website mogelijk om
een nominatie te doen voor
iemand die dit extraatje wordt
gegund.
De Lions Flevoland houdt een
actie voor de Voedselbank. Net
als vorig jaar kunnen inwoners
van de gemeente Dronten hun
gespaarde DE waardepunten
inleveren bij bakkerij Tietema,
AH Swifterbant en Biddinghuizen en boekhandel Voster.
Daarnaast was de Ladies Circle
actief met een actie voor de
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Ongeveer 200 gezinnen kregen in november een uitnodiging om Sinterklaascadeaus
uit te komen zoeken. Door de
beperkingen vanwege corona
waren er maar liefst 26 tijdsblokken verdeeld over 2 weken
waarbij in zeer kleine groepen
van maximaal 3 mensen tege-

Website
Flevowijzer.info
Flevowijzer is een nieuw
digitaal portaal dan mensen
kan ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling. Zoek
je hulp bij taal-, digitaal- en
rekenvaardigheden dan kun
je op www.flevowijzer.info
een overzicht vinden. Ook is
er een overzicht van organisaties en kun je per thema
extra info vinden, zoals over
mensen ontmoeten, werk,
gezond leven en financiële
hulp.
De website is opgezet door
de Flevomeer Bibliotheek
voor alle gemeenten in de
provincie Flevoland. Voor
het overzicht van de gemeente Dronten is er een
bijdrage geleverd door
ZamenEen.

lijk de Speelgoedbank kon
worden bezocht.

1000
Het is fijn te melden dat ook
dit jaar goed is gereageerd op
de uitnodigingen en totaal zijn
ongeveer 1000 cadeautjes
uitgedeeld.

Ludieke actie Protestantse Gemeente Dronten:

‘Soms is ontvangen lastiger dan geven’
De Protestantse Gemeente
Dronten heeft vorige maand
de Speelgoedbank op een ludieke en creatieve wijze ondersteund. Op woensdag 4 november was de traditionele
dankdag, waarbij de kerk stilstaat bij wat je hebt ontvangen. Bij een initiatief dat uitging van het jongerenwerk van
de kerk werd van door de kerk
zelf gepote en gerooide aardappelen patat gemaakt. Bij de
dankdagmaaltijd in de kerk
werden maar liefst 150 porties
patat uitgedeeld. Dit in ruil
voor een donatie in de vorm
van speelgoed voor de Speelgoedbank, waaraan ruim gehoor werd gegeven.

Eten verbindt
Jongerenwerker Evert Jan
Broekhuizen: ‘Dankbaar stil-

staan bij wat je hebt ontvangen is belangrijk. Dat is extra
belangrijk in een tijd waarin
veel niet langer vanzelfsprekend lijkt. Hoewel ik erg dankbaar ben voor de donaties, ben
ik ook dankbaar dat sommigen
gewoon kwamen om te ontvangen. Soms is ontvangen
lastiger dan geven. In ieder
geval hebben we vorig jaar en
dit jaar gemerkt dat eten verbindt. Er waren studenten, gezinnen, vluchtelingen, ouderen
en jongeren.’

