Speelgoedbank De Hoelahoep
Sproetepad 20
6217 CG Maastricht
Tel: 06-27296891
Het inleveren van speelgoed kan aan de
achterzijde van het gebouw
(Sproetepad 19).

www.trajekt.nl
Facebook:
facebook.com/
despeelgoedbank

Speelgoedbank
de Hoelahoep

Openingstijden
Uitzoeken speelgoed voor de kinderen
Iedere eerste en derde donderdag van de maand, van 15:00 tot 17:00 uur
In de Nederlandse schoolvakanties zijn wij gesloten.
Afgeven van speelgoed
Iedere woensdagochtend van 09:30 tot 12:00 uur
Iedere vrijdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur
In de Nederlandse schoolvakanties zijn wij gesloten.

Informatie voor doorverwijzers
Bent u werkzaam bij een hulpverlenende instantie en heeft u vragen over het
doorverwijzen van gezinnen? Neem dan contact op met:
Anja ter Beek
anja.t.beek@trajekt.nl
06-11874162
Sara Hautvast
sara.hautvast@trajekt.nl
06-52807587

Het is belangrijk dat kinderen onbezorgd kunnen spelen!
Voor veel gezinnen is het echter lastig om leuk speelgoed te kopen.
Er leven steeds meer gezinnen in Nederland onder de armoedegrens, waardoor
er gewoonweg geen geld overblijft om aan speelgoed uit te geven.
Speelgoed vormt misschien geen eerste levensbehoefte,
maar is wel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.
Elk kind heeft recht om te spelen, recht om mee te doen en daarin kan de
Speelgoedbank ondersteunen.

Speelgoedbank de Hoelahoep

Aanmelden bij de Speelgoedbank

Speelgoedbank De Hoelahoep is een initiatief van Trajekt met als doel het
doorgeven van goed en herbruikbaar speelgoed aan kinderen van ouders die dit zelf
niet kunnen betalen. Door speelgoed in te zamelen geven wij deze kinderen de kans
om te kunnen spelen met goed speel- en spelmateriaal.

Via een verwijsbrief kunnen kinderen bij ons worden aangemeld. De verwijsbrief
wordt geschreven door een instantie of organisatie die zicht heeft op uw financiële
situatie. Denk hierbij aan organisaties die u hulp of ondersteuning bieden, zoals
Trajekt, Vluchtelingenwerk, de Sociale Dienst, een Sociaal Team, enzovoorts.

Speelgoedbank De Hoelahoep is er voor alle gezinnen in Maastricht en het
Heuvelland die op of rond het sociaal minimum leven.

U kunt ook doorverwezen worden door een huisarts, de school, het
consultatiebureau, een bewindvoerder of Stichting Leergeld.

Aangemelde kinderen mogen 1 maal per maand 2 stuks speelgoed en 1 boek komen
uitzoeken. Kinderen tot 4 jaar mogen begeleid worden door 1 van de
ouder(s)/verzorger(s). Kinderen boven de 4 jaar mogen alleen in de speelgoedbank
speelgoed komen uitzoeken.

De doorverwijzer stelt voor ons een verwijsbrief op. In de verwijsbrief moet de
volgende informatie staan:
De familienaam, de naam en achternaam van de ouder(s)/verzorger(s), de
adresgegevens, de namen en geboortedatums van de inwonende kinderen t/m 12
jaar.

De Speelgoedbank heeft speelgoed voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Ook moet de naam, functie, organisatie en contactgegevens van de doorverwijzer
vermeld worden en als laatste de reden van aanmelden.
U neemt de doorverwijsbrief zelf mee naar de speelgoedbank.
Wij zetten uw gegevens in ons systeem en de kinderen krijgen van ons een pasje.
Dit pasje moet altijd meegenomen worden als de kinderen speelgoed komen
uitzoeken. De kinderen moeten altijd aanwezig zijn als u zich aanmeld of als u naar
de uitgifte komt, tenzij er een geldige reden is waardoor zij niet kunnen komen. Het
kan zijn dat wij hier een bewijs van vragen.
De aanmelding is 1 jaar geldig. Na 1 jaar moet u opnieuw een verwijsbrief vragen
zodat wij uw inschrijving kunnen verlengen.

"Ieder kind heeft recht op rust en vrije tijd.
In zijn vrije tijd moet een kind kunnen spelen."
Kinderrechten: Artikel 31
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