
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 het laatste deel. 

Door Ilze Rike
De kasten zitten vol met speelgoed. 
De folder ligt bij de drukker. De 
uitnodigingen zijn verstuurd (een 
aantal twee keer zelfs, het adres 
stond niet in de eerste versie). Het 
draaiboek voor de opening ligt 
klaar. En het bord met ‘open’ heeft 
alleen nog een verfje nodig. 
Kortom: Juliet en Karin zijn klaar 
voor zaterdagmiddag. Dan is de 
officiële opening van de speel-o-
theek. “Er is een kist waarvan je 
het aantal ballen moet raden. Er is 
iemand die ballonfiguren maakt. Er 
liggen kleurplaten, met stiften. We 
hebben nog overwogen spelletjes 
voor buiten bij iemand te lenen, 
maar daar hebben we vanaf gezien. 
Want we willen de bezoekers ook 
weer niet te veel vermaken. Het 
is juist de bedoeling dat mensen 
de speel-o-theek leren kennen en 
zien wat wij te bieden hebben.” 
Veel vrijwilligers die straks de 
speel-o-theek bemensen, lopen er 
ook rond. Een aantal is woensdag 
bij elkaar geweest en komt deze 
week weer samen. “Dan leren ze 
elkaar, het speelgoed en de locatie 
een beetje kennen. En ze hebben 
flink geholpen. Ze hadden het idee 
van niet, maar als we dat allemaal 

met zijn tweeën hadden moeten 
doen, had het dagen tijd gekost.” 
Gelukkig kregen de twee de af-
gelopen weken ook alle hulp van 
hun gezinnen. Niet alleen mentale 
steun, maar ook fysieke bijstand. 
Zelfs van de kinderen. Jip van 
vier stond telkens al klaar met de 
schaar als Karin en Juliet met een 
nieuwe lading dozen thuiskwa-
men. De kinderen fungeerden ook 
als testpanel. Ze ‘moesten’ allerlei 
speelgoed testen. “We hebben er 
van drie, vier, vijf, zeven en elf. 
Dus we weten precies wat voor 
welke leeftijd geschikt is”, zegt Ju-
liet. “En wat duurzaam genoeg is. 
Want sommige dingen overleefden 
het hier in huis al niet, dan is het 
helemaal niet geschikt voor de 
uitleen”, vult Karin aan.
Karlijn (11) heeft de afgelopen 
weken genoten van onder meer het 
bouwen van de K’nex achtbaan. 
“Maar het was wel druk in huis. 
Ik zal blij zijn als de opening is 
geweest. Dan heb je tenminste 

geen kriebels meer, mam.” Karin 
en Juliet zijn zelf blij dat ze weer 
ruimte in de kamer hebben, dat 
het niet meer volstaat met dozen. 
Juliet: “De kinderen worden een 
beetje tureluurs van ál dat speelgo-
ed. Ze weten niet meer wat ze 
moeten kiezen om mee te spelen.” 
Geen wonder dus dat de vijf kin-
deren van Karin en Juliet zaterdag 
de openingshandeling verrichten, 
ze maken het logo en de naam 
bekend. De nachtmerrie dat er nie-
mand op komt dagen, is inmiddels 
vervangen door die van ‘te weinig 
speelgoed hebben’ en ‘de computer 
die dienst weigert’. “En we moeten 
nog veel kleine dingen regelen. 
Maar, hoe druk we het ook hebben, 
we denken nu al aan plannen voor 
de toekomst. Misschien willen we 
wel spelletjesmiddagen organiser-
en ofzo.” Karins echtgenoot remt 
ze een beetje af: “Mogen we eerst 
even iets van twee weekjes rust?”. 
Opening Speel-o-theek, zaterdag 
7 oktober 14-16 uur.

SPEEL-O-THEEK IN OPRICHTING

De kriebels

De achtbaan van K’nex stond in Karins huiskamer.


