
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 5: het speelgoed. 

Door Ilze Rike
Het is het eerste waar je aan denkt 
bij een speel-o -theek. En het is het 
favoriete onderwerp van Karin en 
Juliet: speelgoed. Hun ogen gaan 
glimmen als het ter sprake komt. 
Niet voor niks hebben ze de eerste 
lichting speelgoed die straks in de 
kasten ligt, zelf uitgezocht. 
“Het belangrijkste argument daar-
bij was dan ook: wat vinden we 
zelf leuk? En: waar spelen onze 
kinderen mee? Natuurlijk hebben 
we ook bij onze bezoekjes aan 
andere speel-o -theken gevraagd 
wat voor ervaringen zij hadden. 
Zo is ons afgeraden om Lego in 
het assortiment op te nemen. Daar 
raakt zo veel van kwijt. Duplo is 
juist weer heel geschikt.” Een an-
der argument daarbij is, dat ál het 
speelgoed gecodeerd wordt. “Zo 
zien mensen altijd dat het van ons 
is. Elk onderdeel krijgt een letter, 
bijvoorbeeld de P van Puzzel of de 
G van Gezelschapsspel, en een ci-
jfer. En dan bedoelen we ook echt 
élk onderdeel. Tot alle 1000 stukjes 
van een grote puzzel en zelfs de 
broodkruimels van het spelletje 
Eendje Kwaak aan toe.” Een heel 
werk, maar wel noodzakelijk. Net 

als het beplakken met boeklon van 
de dozen van spelletjes en puzzels. 
“Voor veel dingen hebben we kun-
ststof boxen aangeschaft voor de 
onderdelen.” 
Alle spellen zijn helemaal geteld 
en op de dozen (of boxen) zit 
een sticker met de exacte inhoud: 
zoveel pionnen, zoveel dobbel-
stenen, zoveel vragenkaartjes. 
“Want alles moet compleet blijven. 
Als het speelgoed is uitgeleend en 
het wordt teruggebracht, moeten 
onze vrijwilligers natellen.”
Waar ook veel kleine onderdelen 
in zitten, maar waar toch liefst tien 
grote dozen van in de uitleen gaan, 
is Playmobil. “Dat voldeed aan 
alle drie onze criteria: we vinden 
het zelf geweldig, onze kinderen 
spelen er veel mee. En van andere 
speel- o -theken hoorden we dat het 
erg populair is.” Van die collega’s 
hoorden ze ook dat het slim is om 
sommige kleine onderdelen dan 
maar gewoon vast te lijmen. “De 
polsbandjes van piraten bijvoor-
beeld. En de kleine verbindingss-

teentjes tussen onderdelen.” Want 
zelfs die laatste, een van de nieu-
wste producten van Playmobil, zit 
in het assortiment. Alle Playmobil, 
en veel ander speelgoed, hebben ze 
allemaal aangeschaft. “Met kort-
ing, want voor minder doen we het 
niet.” Ze hebben ook wat speelgo-
ed gekregen. Van particulieren, 
maar ook van fabrikanten. “Die 
hadden we brieven geschreven. En 
ineens belde Juliet: ‘Er staan hier 
twee grote dozen van Mattel!’”, 
vertelt Karin. “Daar zaten leuke 
Dora-spulletjes in, en speelgoed 
van Fisherprice, Little People bi-
jvoorbeeld. Echt robuust spul.
Want dat is ook héél belangrijk, dat 
het allemaal tegen een stootje kan. 
En dan kom je al snel op de grote 
merken.” 
De vijf kasten zitten nu wel hele-
maal vol. “Als het straks allemaal 
uitgeleend is, moeten we missch-
ien weer wat bijkopen. Daar willen 
we een speelgoedcommissie voor 
oprichten. Maar misschien gaan 
we daar zelf wel in zitten.”

SPEEL-O-THEEK IN OPRICHTING
Genummerde 
broodkruimels

Het spel Eendje Kwaak, waarvan de kruimels worden genummerd.


