
	 	

Sinterklaas, Kerstmis, … voor veel kinderen en gezinnen zijn dit elk jaar fijne dagen om naar uit te kijken. Maar niet 
iedereen kan hiervan op dezelfde manier genieten. Sommige kinderen moeten het met wat minder speelgoed 
stellen of uitzonderlijk komt de Sint zelfs helemaal niet langs. Om gezinnen die het wat moeilijker hebben om rond te 
komen of die zelfs onder de armoedegrens leven een hart onder de riem te steken, nodigen wij jullie graag uit om 
mee de schouders te zetten onder het goede doel: de “Speelgoedbank”. 

De Speelgoedbank Hasselt werd ingericht onder de vleugels van serviceclub Inner Wheel Hasselt in 2014. De 
bedoeling is de herverdeling van proper, haast nieuw speelgoed aan kinderen die het met veel minder moeten 
doen. 

Daartoe verzamelen de dames van het SpeelgoedbankComité speelgoed via vrienden, kennissen, andere 
organisaties. Alles wordt proper gemaakt, hersteld indien nodig, getests, voorzien van nieuwe batterijen, eventueel 
aangevuld (nieuwe zelfgemaakte kleertjes voor de poppen, nieuwe klei, nieuwe autootjes, opzoeken van 
gebruiksaanwijzingen of bouwplannen, …) en verzameld in een grote hal die hen voorlopig gratis ter beschikking 
wordt gesteld. 

De periode voor Sinterklaas en Kerst komen via verschillende organisaties (Sint Vincentius, OCMW, scholen, …) lijstjes 
binnen met de gezinssamenstelling van vele arme gezinnen uit Hasselt en omstreken die beroep willen doen op de 
Speelgoedbank. Gebaseerd op de leeftijd en het geslacht van de kinderen worden pakketten per gezin 
samengesteld en verdeeld zodat ook binnen de arme gezinnen een glimlach op de gezichtjes van de kinderen 
komt. 

Waarmee kunnen wij concreet helpen ? 

- Inzamelen van nog mooi, compleet (volledig), intact speelgoed: 
o Gezelschapsspelen 
o Knuffels 
o Lego voor kleine en grotere kinderen 
o Barbie/Playmobil/Hot Wheels/Baby Born/Fisher Price/… 
o Rolschaatsen, skateboard, fietsjes, … 
o Leesboeken voor groot en klein 
o Verzorgingsproducten (onaangebroken) voor oudere kinderen 

Staat van het speelgoed zou moeten zijn: 
o Proper 
o Volledig (gezelschapsspelen, puzzels) 
o Niet defect (telegeleid, elektronisch) 
o Batterijen verwijderd om lekken te voorkomen 
o Indien mogelijk nog in originele verpakking of per set samen verpakt 
o Veilig 

Speelgoedbank Hasselt en Inner Wheel Hasselt danken u alvast voor de ondersteuning ! 

 

	


