
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 3: Netwerken 

Door Ilze Rike

Het klinkt zo vreselijk ambtel-
ijk . Saai ook, verplicht, niet iets 
waar je met plezier tijd aan bes-
teedt. Netwerken. Toch is het on-
misbaar bij het opzetten van een 
vrijwilligersorganisatie. En Karin 
en Juliet kwamen er vorige week 
achter, dat het ook best heel leuk 
kan zijn. Zij hebben namelijk lo-
pen ‘netwerken’
op de braderie in Zaltbommel . 
Ze stonden er op de rommelmarkt 
om speelgoed te verkopen. Dat 
speelgoed hadden ze gedoneerd 
gekregen voor de speel-o-theek, 
maar was, om diverse redenen, niet 
bruikbaar om uit te lenen.
“Het was heel leuk om de reacties 

te zien van mensen die zagen dat 
we van de speel-o-theek waren. 
Dat hadden we op een bord bij de 
verkoopplaats geschreven. Bijna 
iedereen had al van ons gehoord, 
uit de krant of via via.
En zodra ze erachter kwamen dat de 
opbrengst van de verkoop voor de 
speel-o- theek was, wilde niemand 
meer afdingen. Sommigen gaven 
zelfs iets meer.” Om de speel-o-
theek nog meer naamsbekendheid 
te geven, liepen Karin en Juliet ook 
over de braderie met een kar met 
daarop een schatkist vol speelgoed 
“We hadden een paar stukken 
speelgoed uitgekozen om te laten 
zien wat we straks allemaal in de 
uitleen hebben.” Karins dochter 
Pien liep mee om kleurplaten uit 
te delen. “Kinderen kunnen die 
in de maand oktober bij ons in-
leveren, in ruil voor een kleine 
attentie. Op een gegeven moment 
had ik er nog maar nul”, vertelt 
Pien. “En we hadden er 130 laten 
maken. We dachten nog dat dat 
veel zou zijn, maar ze waren in 
een mum van tijd weg.” Karin en 
Juliet deelden flyers uit met in-
formatie en een oproep voor vrij-
willers. “We spraken mensen ook 
aan. Juliet kon een goed verhaal 
houden over wat we allemaal doen 
en wat vrijwilligers voor ons kun-

nen betekenen. Mensen bleven dan 
ook echt staan om te luisteren en 
vonden het een goed idee. Mensen 
boden nog meer speelgoed aan. 
Een aantal mensen denkt serieus 
na over vrijwilligerswerk. Vooral 
toen ze hoorden dat ze hun kin-
deren gewoon kunnen meebrengen 
als ze woensdagmiddag of zaterd-
agochtend de speel-o- theek willen 
bemensen. Allemaal positief, we 
hebben echt niet één negatieve re-
actie gehad.” Dat het, behalve pro-
moten, ook echt netwerken was, 
bleek vooral toen contact werd 
gelegd met andere instanties die 
op de braderie stonden. “We kre-
gen het visitekaartje van iemand 
van de Soroptimisten. Die meldde 
dat zij misschien in de toekomst 
ook zouden kunnen sponsoren.” 
Iemand anders wist weer mensen 
voor een act voor de opening. 
“Daar zijn we nu druk mee bezig.
Deze week hebben we weer een 
avond waar mensen die erover 
denken vrijwilliger te worden, 
kunnen langskomen. Dan kunnen 
we ze inwerken voor we 7 oktober 
echt van start gaan.” 

Informatieavond speel-o-theek, 
woensdag 13 september, 20.00 
uur, obs De Walsprong, ingang ‘t 
Sprongetje.

SPEEL-O-THEEK IN OPRICHTING

Alleen positief


