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Onder de paraplu van de Stichting Non-foodbank Maassluis vallen
De speelgoedbank
De kledingbank
De huisraad- en meubelbank
Bovenstaande banken, speelgoed – en kledingbank zijn betrokken bij het vormgeven van het
kindpakket in Maassluis.
De Speelgoedbank en Kledingbank hanteren andere criteria dan welke gelden voor de Voedselbank.
Deze criteria zijn hoger, waardoor er een groter bereik ontstaat. Er wordt uitgegaan van een
basisbedrag 130% boven het basisbedrag van de Voedselbank ligt. Hier is bewust voor gekozen,
omdat uit de diverse rapporten blijkt dat een grotere groep dan bekend bij de Voedselbank te maken
heeft met armoede. Vooral de groep met inkomen van 120% tot 130% boven bijstand inkomen heeft
met betalingsproblemen te maken en gezinnen met oudere kinderen.
In de praktijk betekent dit dat er een groter aantal gebruikers van de Speelgoed – en kledingbank is.
Bij de speelgoedbank staan momenteel 287 kinderen tot en met 12 jaar ingeschreven.
Van de kledingbank maken 260 gezinnen gebruik, waaronder gezinnen met oudere kinderen.
De onderdelen zoals hieronder beschreven zijn in lijn met het advies van de Kinderombudsman om
een pakket samen te stellen om sociale uitsluiting tegen te gaan. Dit sluit aan bij de lokale wens om
kinderen en inwoners die opgroeien in armoede te ondersteunen en te activeren

Ketenpartners
Om tot uitvoering te komen werd/wordt samengewerkt met de onderstaande partners:
• Vluchtelingenwerk Maasdelta afdeling Maassluis
• Vrijwilligers schuldhulporganisaties (Humanitas thuisadministratie en Stichting BOOM)
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Diaconaal platform van kerken in Maassluis
Protestantse Gemeente Maassluis
Muziekvereniging de Maassluise Harmonie
Diverse winkeliers uit Maassluis. Primera, Biesheuvel Intersport, Kleine Reus, boekhandel het
Keizerrijk, Funny Kids store, Nelson, Nieuwe Wending productie
VraagRaak
Gemeente Maassluis
Stichting De Mikkies
Schuldhulpmaatjes

Veel kinderen kunnen door geldgebrek niet deelnemen aan activiteiten buitenshuis zoals sport,
uitstapjes en culturele activiteiten. Activiteiten zoals beschreven kunnen dit isolement doorbreken.
Kinderen missen vooral het uitoefenen van hobby’s en uitjes.
Kinderen geven in het rapport Kinderen in armoede aan dat zij merken dat ze thuis weinig geld
hebben, doordat zij dingen in hun leven missen. Vakanties , lidmaatschap van een club zijn niet
vanzelfsprekend voor kinderen en jongeren. Thuis kan geldgebrek (soms) leiden tot ruzie en een nare
sfeer in huis. Activiteiten buitenshuis kunnen kinderen een time-out bieden, een mogelijkheid om even
tot rust te komen, even te ontspannen. Vaak maken zij zich (bewust of onbewust) zorgen over de
situatie thuis en over hun toekomst.
In 2017 zijn activiteiten bestemd voor de kinderen die bekend zijn bij de Voedselbank, speelgoedbank,
vluchtelingenwerk en wijkteam jeugd georganiseerd in de vakanties.. Er wordt geen bijdrage
gevraagd.
Actief zijn de cliënten benaderd om de kinderen aan te melden bij de diverse fondsen:
Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds. Kinderhulp en Stichting Leergeld.
Creaclub
Tijdens de vrijdagmiddagen (13.45 – 15.45 uur) en op de derde zaterdag van de maand (tijdens de
opening speelgoedbank; 13.00 -15.30 uur) wordt er voor de aanwezige kinderen een creaclub
gedraaid. Deze activiteit staat onder begeleiding van meerdere gediplomeerde vrijwilligers.
Regelmatig komt het voor dat deze middagen door zo’n 20 tot 35 kinderen bezocht worden.
Kinderen geven zelf aan dat creativiteit inzetten belangrijk is. In gezinnen met een minimum inkomen
is vaak geen geld beschikbaar om uit te geven aan de materialen die nodig zijn voor de creatieve
ontwikkeling.
Creatief bezig zijn stimuleert de ontwikkeling van kinderen; denk hierbij aan de fijne motoriek en
visuele ruimtelijke oriëntatie. Creatief bezig zijn doet een beroep op de fantasie en de verbeelding. Het
eindresultaat kan een impuls bieden voor het gevoel van eigenwaarde en het zelfs versterken, omdat
er een beroep op andere vaardigheden dan de schoolse wordt gedaan. Sommige kinderen vinden het
fijn om expressie te geven aan hun gevoelens door te tekenen of te knutselen. Ook bij onze doelgroep
(minima en vluchtelingen) is dat belangrijk. Samen creatief bezig zijn stimuleert de samenwerking en
geeft een gevoel van saamhorigheid. In een club kinderen werk je samen, ben je samen bezig.
Kinderen met een lage spreekvaardigheid krijgen de mogelijkheid om Nederlands te spreken en zo
hun niveau te vergroten.
Voor de kinderen zijn er in 2017 diverse activiteiten ontplooid:
• In de zomervakantie een uitje naar Jeugdland in Rotterdam
• In november het Sinterklaasfeest in samenwerking met Vluchtelingenwerk Maasdelta, afdeling
Maassluis.
• In mei het Mikkiekamp..
Sinterklaasfeest
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Het Sinterklaasfeest werd georganiseerd door het eigen team. Een spelletjescircuit. Uitnodigingen zijn
verstuurd naar Vluchtelingenwerk en VraagRaak.
De leeftijdscategorie van de kinderen om een cadeautje te ontvangen was 0-12 jaar. Mede door de
Goedzak-actie van Albert Heijn was er speelgoed voldoende voor de kinderen.
Voor de kinderen onder de 4 jaar en ouder dan 8 jaar was er een extraatje in de vorm van een cadeau
dat wordt uitgedeeld op vrijdag tijdens de openingstijd van de voedselbank.
Speelgoedbank
Met behulp van een aantal vrijwilligers is vanuit de Stichting Voedselbank Maassluis in 2014 de
speelgoedbank opgezet. De speelgoedbank is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 12 jaar oud, wonend
in gezinnen die financieel moeilijk rond kunnen komen. De speelgoedbank maakt deel uit van de
stichting Non-foodbank.
Het doel is het doorgeven van nieuw en goed (gebruikt) speelgoed aan kinderen van ouders en/of
verzorgers die dit zelf (tijdelijk) niet kunnen veroorloven. Daarnaast draagt het bij aan de bevordering
van de zelfredzaamheid en de gezondheid van kinderen en krijgen zij de mogelijkheid om onbezorgd
te kunnen spelen.
Zo wordt er elke vrijdag speelgoed gedoneerd door inwoners van Maassluis e.o. Twee keer per
maand kunnen de kinderen die staan ingeschreven, speelgoed uit komen zoeken.
Er wordt enthousiast gereageerd op het initiatief. Het geeft mensen een goed gevoel dat ze het
speelgoed weggeven i.p.v. weggooien en ze maken er anderen erg blij mee.
Daarnaast zijn de kinderen die speelgoed uit komen zoeken ook erg enthousiast en blij.
Doelgroep
De speelgoedbank is voor kinderen van 0 t/m 12 jaar uit gezinnen die op of onder de armoedegrens
leven. Deze grens wordt bepaald na screening van de financiële gegevens.
Doorverwijzer
De Voedselbank Maassluis is de grootste doorverwijzer. De meeste cliënten die staan ingeschreven,
zijn afkomstig van de Voedselbank. :
VraagRaak
Centrum voor Jeugd en Gezin
Stichting vluchtelingenwerk Maasdelta afdeling Maassluis
De intake via doorverwijzers wordt verricht op vrijdag bij en door bevoegden van de Voedselbank
Maassluis. Hierbij worden de financiële gegevens gescreend.
Uitgifte
Iedere eerste vrijdag en derde zaterdag van de maand kunnen kinderen die staan ingeschreven bij de
Speelgoedbank, speelgoed uit komen zoeken.
Tijdstip vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 15.30 uur.
Iedere uitgifte dag wordt er een thema bepaald. Dit thema wordt uitgelicht op aparte tafels. Uiteraard
staat het de kinderen vrij om speelgoed naar wens uit de schappen uit te zoeken.
Alle ingeschreven kinderen ontvangen maandelijks een tegoed van 10 punten. Zijn ze die maand jarig
dan krijgen ze 5 punten extra. In de maand mei en juli (vakantieperiode) ontvangen zij ook 5 punten
extra. Met dit tegoed kunnen de kinderen speelgoed uitzoeken bij de Speelgoedbank.
Al het speelgoed is gemarkeerd met een gekleurde sticker. Deze kleur vertegenwoordigt het aantal
punten. Gebruiken zij niet alle punten dan sparen zij de overgebleven punten op. Per keer mogen zij
voor maximaal 20 punten uitgeven, als zij deze ook gespaard hebben.
Maximum waarde van speelgoed is ook 20 punten.
Speelgoed kan ook worden gereserveerd. Speelgoed kan ook worden aangevraagd. Is een kind op
zoek naar iets wat hij/zij graag wil hebben, maar is het er op dat moment niet, dan kan het worden
aangevraagd. Zodra we het binnen krijgen, wordt het meteen apart gezet.
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Cliëntenbestand
De gehele administratie wordt maandelijks meerdere malen bijgewerkt.
Muziekgroep
Kinderen missen vooral het uitoefenen van hobby’s. De kosten van het volgen van muzieklessen zijn
voor deze kinderen te hoog en vormen een hoge drempel. Deze activiteit is opgezet in samenwerking
met vluchtelingenwerk, Stichting Voedselbank, Stichting Non-Foodbank en de Maassluis Harmonie.
De aanmeldingsprocedure is in 2015 opgestart. De lessen en repetities worden gehouden in het
muziekgebouw De Notenbalk. In totaal zijn er 40 kinderen/jongeren aangemeld. De groep bestaat uit
7 tot met 23 jarigen
In juni en november zijn er muzikale presentaties gegeven voor een enthousiast publiek. Diverse
fondsen, PKN en de gemeente maken dit initiatief mogelijk.
Kledingbank
Armoede is vaak zichtbaar door de kleding die er gedragen wordt en veel, zo niet de meeste
pesterijen gaan daarover. Het contrast tussen de kinderen en jongeren die thuis weinig geld hebben
en klasgenoten is vaak groot. Vooral jongeren benoemen relatief vaak dat zij geen kleding kunnen
kopen. In deze groep is de groepsdruk erg hoog en wordt men relatief vaak beoordeeld op hoe men
eruit ziet. Men vergelijkt zich vaak met anderen en wordt het hen duidelijk(er) dat het gezin weinig te
besteden heeft.
Wekelijks wordt door de Non-foodbank kleding verstrekt aan cliënten, die tegen een zeer geringe
betaling een keus kunnen maken uit tweedehands kleding. De opbrengst wordt in zijn geheel gebruikt
voor aanvulling van het boodschappenpakket voor de cliënten. Zij “sponsort” de Voedselbank.
De kledingbank maakt eveneens deel uit van de Stichting Non-foodbank.
De norm voor toelating tot deze bank ligt op 130% van de toelatingsnorm voor de Voedselbank.
Van de kledingbank maken 260 huishoudens gebruik. Veelal gezinnen met kinderen.
Bij de firma’s Funny Kids store en Nelson is in 2017 kleding en schoenen voor de kinderen en
jongeren van de Voedselbank en de Stichting Non-Foodbank ingekocht vanuit de subsidie.

Project Moeders in Armoede
Afgelopen najaar heeft de Non-Foodbank
Maassluis, die samenwerkt met de Voedselbank
Maassluis, een project opgestart speciaal voor
Moeders in Armoede.
Veel van deze gezinnen hebben jonge kinderen
en er
zijn ook moeders in verwachting. Als er weinig te
besteden is voor de meest noodzakelijke dagelijkse dingen, zoals boodschappen, dan zijn bijv. luiers
bijzonder welkom Speciaal voor deze groep was dit project bedoeld. Regelmatig zijn luiers en ook
verzorgingsproducten uitgereikt aan moeders met kleine kinderen. Middels inventarisatie op lijsten van
grootte en uitreikmoment werden deze producten ingekocht.
Moeders zijn hier steeds erg blij mee en kijken iedere keer uit naar het moment dat het bericht op het
mededelingenbord hangt : Er zijn deze week luiers.
Verder worden er, indien nodig, babykleding, zwangerschapskleding en babymeubels uitgereikt, die
particulieren bij ons komen brengen.
Om dit project uit te kunnen voeren hebben wij financiële ondersteuning ontvangen van het Elise
Mathilde Fonds, en Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Deze laatste verraste ons ook met nieuwe
luiertassen, die dankbaar in gebruik zijn genomen.
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Schoolartikelen
Voor ieder kind aangemeld bij de Voedselbank in de basisschool en middelbare schoolleeftijd was er
in juni de mogelijkheid voor de jongeren om schoolspullen te halen. Voor veel scholieren gewoon,
maar als er geen geld is voor gewone zaken zoals boodschappen, is dat er meestal ook niet voor
nieuwe schriften, pennen, een etui, een rekenmachine etc. Het pakket had een waarde van €100,- Wij
hebben bij diverse plaatselijke leveranciers, mét korting, deze zo nodige spullen aangeschaft. Dit is
mogelijk gemaakt door de eindejaar gelden. De artikelen zijn uitgezocht aan de hand van een door
jongeren ingevulde enquête.
De basisschoolleerlingen hebben kleurpotloden, een potlood en gum ontvangen. Als er meer nodig
was is er gekeken of deze artikelen beschikbaar waren bij de Non-Foodbank.
Een groot deel van de gebruikers van de Voedselbank bestaat uit gezinnen met schoolgaande
kinderen. Er is voor deze gezinnen meestal geen of onvoldoende geld om schoolspullen aan te
schaffen die tijdens een schooljaar zijn vereist. Het ontbeert de jongeren vaak aan schoolzaken. Zelfs
basisscholen werken in toenemende mate met een verplichte boeken- of artikelenlijst. Als het gaat om
de toekomst maakt zeker de helft van de kinderen zich zorgen over de financiering van hun
toekomstige opleiding. Deze zorgen hebben vooral betrekking op schoolgeld en de voor een opleiding
aan te schaffen materialen. Een afgeronde schoolopleiding biedt (meer) perspectief op een
succesvolle loopbaan in de toekomst. Een mogelijkheid om een betere positie te verwerven in de
samenleving. Het biedt tevens de kans om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Het is een
bekend verschijnsel dat kinderen uit gezinnen waarin armoede heerst daar moeilijk uit kunnen komen
Goed onderwijs biedt ook een kans om zich zelf te kunnen redden in deze maatschappij.
Tevens biedt het de mogelijkheid om sociale uitsluiting te voorkomen. De jeugd mag en kan meedoen!
Om het gevoel van eigenwaarde te verhogen en om deze kinderen en jongeren daarmee een betere
kans te geven om mee te kunnen komen en vooruit te kunnen komen in de deze maatschappij willen
we hen graag helpen door schoolspullen beschikbaar te stellen.
Dit project was bestemd voor de kinderen en jongeren die bekend zijn bij de Voedselbank,
speelgoedbank, vluchtelingenwerk en de wijkteams. Er is geen bijdrage gevraagd. De opkomst was
meer dan 90% van de aangeschreven en opgegeven kinderen/jongeren; er zijn ruim 103 pakketten
uitgedeeld aan jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten.

Verjaardag tas/doos
In de jaren 2014 en 2015 is er een samenwerkingsverband ontstaan met de gemeente om tot
uitvoering van het kindpakket te komen. In onze ogen is dit een geslaagd project. Het kindpakket
bevat kleding (zie kledingbank) en de verjaardag tas. Er zijn 242 tassen en dozen ( Stichting Jarige
Job) uitgegeven. Verjaardagen kunnen en mogen gevierd worden.
Meubelbank
Veel particulieren bieden meubels, huisraad, serviesgoed, witgoed en keukenbenodigdheden aan.
Deze artikelen worden ter beschikking gesteld van de cliënten. Men kan bijvoorbeeld de naam op een
“wachtlijst” laten noteren. Zodra een artikel binnenkomt wordt de cliënt op de hoogte gesteld. Gaat het
om meubels kan er een afspraak gemaakt worden om zelf een kijkje te nemen in de opslag. Heeft
men iets uitgezocht wordt dit bezorgd met hulp van de vrager. Op deze manier zijn er (bijna) wekelijks
mensen geholpen.
Fietsen
Een fiets is een veel gevraagd artikel. Er bestaat dan ook een wachtlijst voor. Fietsen worden
aangeboden door particulieren én kunnen bij Orde en handhaving opgehaald worden.
Medewerkers (waaronder een Syrische vluchteling) knappen de fietsen op, en maken bijvoorbeeld van
twee oude één nieuwe! In 2017 zijn er meer dan 100 fietsen uitgereikt.
Cliënten ontvangen de fiets, nadat een ontvangstbewijs is getekend. De namen van de ontvangers
worden genoteerd! Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd.
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