
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 4: vrijwilligers

Door Ilze Rike

Met zijn tweeën de speel-o - theek 
runnen is natuurlijk onmogelijk. 
Karin en Juliet komen een heel 
eind met alle voorbereidingen, 
maar ze kunnen het niet alleen. Ze 
willen het ook niet alleen. “Niet 
alleen omdat het te veel werk is 
voor twee mensen. Ook omdat 
een speel-o -theek door meerdere 
mensen gedragen moet worden.” 
Al langer zijn de twee initiatief-
nemers daarom op zoek naar ver-
sterking. Er hebben zich al wat 
mensen gemeld, maar hoe meer 
vrijwilligers er zijn, hoe meer het 
werk verdeeld kan worden. 
In eerste instantie willen Karin en 
Juliet beginnen met een bemensing 
van minimaal twee gedurende 
openingstijden van de speel-o -
theek, op woensdagmiddag en za-
terdagochtend. “Bij binnenkomen 
moeten die de tafels verschu-
iven, want overdag zitten daar de 
schoolkinderen gewoon aan.” Van 
die tafels wordt een soort balie ge-
maakt. Het speelgoed zit straks in 
vijf kasten van bijna anderhalve 
meter hoog. Maar kinderen mogen 

er gedurende openingstijden 
speelgoed uithalen en ermee spe-
len. “We hebben ook gekeken bij 
speel-o-theken waar niet gespeeld 
mag worden, omdat ze de ruimte 
niet hebben of het te lastig vinden. 
Daar hebben we met opzet niet voor 
gekozen. Want alleen door ter ple-
kke al de dozen open te maken, te 
kijken en eventueel te spelen kun-
nen de kinderen kiezen wat leuk is 
om mee naar huis te nemen.” Een 
ander voordeel daarvan is dat de 
vrijwilligers dan ook hun kinderen 
mee kunnen
nemen en zich ter plekke met al 
het aanwezige speelgoed kunnen 
vermaken. De frequentie van het 
vrijwilligerswerk hangt sterk af 
van het aantal vrijwilligers dat zich 
meldt. “Veel vrijwilligers zouden 
het liefst een keer in de drie of 
vier weken een dagdeel draaien. 
Dat betekent dat je zestien mensen 
nodig zou hebben, dat is best 
veel. We hebben gelukkig ook al 
mensen die elke week willen. Dat 

is eigenlijk ook best handig, want 
dan krijg je er wel snel handigheid 
in. De mensen kennen je en je leert 
het computersysteem sneller ken-
nen.” 
Nog idealer zouden Karin en Juliet 
het vinden als de speel-o - theek 
door drie mensen bezet zou kun-
nen zijn. “Maar als we zoveel
vrijwilligers hebben, kunnen we 
misschien in een later stadium 
denken aan ruimere openstelling, 
op andere dagen. We hoorden op 
de braderie al dat mensen wel ‘s 
avonds zouden willen komen. 
Daar hebben we nu nog niet voor 
gekozen, maar als er veel vraag 
naar is, kan dat in de toekomst 
een idee zijn. Voorlopig willen we 
het eerst deze twee dagdelen goed 
voor elkaar hebben.” 
Behalve de bezetting van de speel-
o -theek zijn er straks ook mensen 
nodig voor de droombaan als 
lid van de speelgoedcommissie. 
“Die mensen mogen het nieuwe 
speelgoed uitkiezen.”

SPEEL-O-THEEK IN OPRICHTING

Handigheid

Juliet Hardy (links) en Karin Hendriks kijken hoe ze de speel-o-theek 
willen inrichten.      Foto Cor de Kock


