
Vrijwilligers zijn tegenwoordig 
moeilijk te vinden. Wat beweegt 
mensen om wél de handen uit de 
mouwen te steken? En wat komt 
daar dan bij kijken? 
Het Brabants Dagblad volgt de 
komende weken Karin Hen-
driks en Juliet Hardy totdat 
hun project, een speel-o -theek 
in Zaltbommel , op 7 oktober de 
deuren opent. 
Vandaag deel 2: fondsen werven 

Door Ilze Rike

Karin en Juliet hadden al vóór ze 
elkaar ontmoetten allerlei ideeën 
over hun ideale speel-o -theek. 
En inmiddels hebben ze er ook 
al talloze bezocht, gewoon om 
de kunst af te kijken. De één was 
nog speelser ingericht dan de an-
der. En een derde had weer mooier 
speelgoed.
Maar om dat in hun eigen speel-o 
-theek ook te kunnen realiseren, 
was (behalve een plek) één ding 
zeer essentieel: geld. Het is niet 
iets waar veel vrijwilligersinstan-
ties over praten. Maar fondsen 
werven is een vak apart. Daar kwa-
men Karin en Juliet ook achter. 
Ze hadden, ook met hulp van het 

eerder genoemde handboek, een 
lijst opgesteld van mogelijke in-
stellingen waar ze wellicht sub-
sidie van konden krijgen. “Heel 
wat formulieren van stichtingen en 
dergelijke kun je tegenwoordig ge-
woon downloaden.” Van een van 
de stichtingen kregen ze het advies 
af te wachten hoeveel subsidie ze 
van de gemeente zouden krijgen. 
“We hadden in de brief gezet dat 
we op ongeveer 500 euro hoopten. 
Toen bleek dat heel wat stichtingen 
de subsidie van de gemeente maat-
gevend vinden. Daaraan meten ze 
af hoe serieus we worden genomen 
en hoe belangrijk we als speel- o -
theek zijn. De gemeente gaf uitein-
delijk 2000 euro en een stichting 
als Jantje Beton daarom nu ook.” 
Van de 75 bedrijven die Karin en 
Juliet aanschreven, reageerden er 
slechts drie, en daarvan nog twee 
afwijzend. “Dat werkt niet. We 
hadden meer resultaat door ge-
woon op mensen af te stappen met 
een concrete vraag, spullen die we
nodig hebben bijvoorbeeld. Bij 
winkels waar we iets wilden gaan 
kopen, hebben we gevraagd of ze de 
speel-o -theek wilden steunen door 
korting te geven. Dan gaat het om 
speelgoed natuurlijk, maar ook om 
pennen en papier, een lamineerma-
chine, maar ook het ontwerpen van 

ons logo en zelfs de wielen onder 
de kasten hebben we deels gespon-
sord gekregen.” Karin: “Van de 
week ben ik nog op iemand van 
een supermarkt afgestapt om te 
vragen of hij koffie wil sponsoren 
voor de opening.” Vaak moeten ze 
nog wel uitleggen wat een speel-o 
-theek is, vooral bij mensen uit de 
Bommelerwaard. “Import kent het 
vaak al van elders of van vroeger.” 
Een andere manier om aan geld te 
komen is het speelgoed dat wordt 
gedoneerd. “Wat we niet kunnen 
gebruiken, gaan we donderdag 
verkopen op de braderie.” Daar 
gaan Karin en Juliet ook flyers uit-
delen en rondlopen met een kar-
retje met wat aangeschaft speelgo-
ed. “Zo kunnen mensen zien waar 
we mee bezig zijn.” In de flyer die 
ze uitdelen, staat een oproep voor 
vrijwilligers. De speciale avond 
van vorige week was geen groot 
succes. Drie mensen kwamen 
er slechts op af. “Gelukkig heb-
ben zich nog wel andere enthou-
siaste mensen gemeld.” Daarom 
is tot nog een vrijwilligersavond 
besloten, namelijk woensdaga-
vond 13 september om 20.00 uur 
in de Walsprong. “We kunnen nu 
echt van start. Dus hebben we een 
definitieve openingsdatum geprikt: 
7 oktober.”

SPEEL-O-THEEK IN OPRICHTING

Vragen om geld


