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Onder de paraplu van de Stichting Non-foodbank Maassluis vallen 
De speelgoedbank 
De kledingbank  
De huisraad- en meubelbank 
Fietsenproject 
 
Doel en missie 
De Voedselbank heeft ten doel het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde 
levensmiddelen, om deze eveneens kosteloos ter beschikking te stellen aan 
personen die aan landelijk vastgestelde criteria voldoen, of aan organisaties die deze 
personen ondersteunen en een ander doel is het tegengaan van verspilling van 
speelgoed, kleding , huisraad en fietsen. 
 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

• Het promoten van de doelstelling van de stichting, zowel mondeling als via 
artikelen in de Maassluise Courant de Schakel, de WOS, Maassluis.nu , via 
presentaties bij diverse organisaties , Facebook en via de website 
www.voedselbankmaassluis.nl . 

• Het samenwerken met de stichting Voedselbank Maassluis 
• Het samenwerken met kerken binnen de gemeente Maassluis. 
• Het samenwerken met diverse gemeentelijke organisaties 
• Het samenwerken met sociaal-maatschappelijke organisaties binnen de 

gemeente Maassluis. 
• Het werven van vrijwilligers. 
• Het werven van fondsen. 
• Het inzamelen van gratis ter beschikking gestelde levensmiddelen via diverse 

kanalen. 
• Stichting Non-Foodbank Maassluis heeft zich naast bovengenoemde 

doelstellingen ook tot haar taak gesteld deelnemers zo veel mogelijk te 
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adviseren en te verwijzen, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de 
(voorliggende) voorzieningen die er zijn. 

 
 
 
Gegevens 
 
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 op 31 december 2018 driehonderentweeenzeventig  
kinderen/ jongeren tot en met 17 jaar ingeschreven, waaronder 234 kinderen tot en 
met 12 jaar. 
Van de kledingbank 300 gezinnen gebruik, waaronder 80% 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) 
• Diaconaal platform van kerken in Maassluis  
• Protestantse Gemeente Maassluis 
• Muziekvereniging de Maassluise Harmonie  
• Diverse winkeliers uit Maassluis: Primera, Kleine Reus,  Funny Kids store, 

Nelson, HEMA Maassluis 
• VraagRaak 
• Gemeente Maassluis 
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• Stichting Present 
 
Veel kinderen kunnen door geldgebrek niet deelnemen aan activiteiten buitenshuis 
zoals  
In 2018 zijn een aantal 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. Zie hieronder. 

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) 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 2018 diverse activiteiten ontplooid: 
• In november het Sinterklaasfeest in samenwerking met Vluchtelingenwerk 

Maasdelta, afdeling Maassluis. 
• In juli het uitreiken van de vakantie rugtas in de zomervakantie. 
• In de herfstvakantie spelmateriaal voor binnen 
• Schoolartikelen, verzameld in 2017 en uitgereikt in 2018 

 
Sinterklaasfeest  
 
Het Sinterklaasfeest werd georganiseerd door het eigen team. Een spelletjescircuit 
op de eigen locatie. 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. 
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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 week speelgoed gedoneerd door inwoners van Maassluis e.o. Eén 
keer per maand kunnen de kinderen die staan ingeschreven op de laatste vrijdag van 
de maand speelgoed uit komen zoeken. 

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 laatste vrijdag van de maand kunnen kinderen die staan ingeschreven bij de 
Speelgoedbank, speelgoed uit komen zoeken. 
Tijdstip vrijdag van 13.45 tot 15.45 uur. 

Alle ingeschreven kinderen ontvangen maandelijks een tegoed van 5 punten. Zijn ze 
die maand jarig dan krijgen ze 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.  
Speelgoed kan niet 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 apart gezet. 
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Cliëntenbestand 
De gehele administratie wordt wekelijks 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  kinderen/jongeren actief. De groep bestaat uit 7 tot met 
23 jarigen 
Diverse fondsen, PKN en de gemeente maken dit initiatief mogelijk. 
 
Kledingbank 
 
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. 
De opbrengst wordt gebruikt voor aanvulling van het boodschappenpakket; er wordt 
wekelijks groente bij de plaatselijke groente handel gekocht. In 2018 is er 
overgegaan op een hangsysteem. Dit tot grote tevredenheid van cliënten en team. 
De openingstijden zijn op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag. 

Van de kledingbank maken 300 huishoudens gebruik. Veelal gezinnen met kinderen. 
Bij de firma’s Funny Kids store en Nelson zijn in 2018 kleding en schoenen voor de 
kinderen en jongeren van de Voedselbank en de Stichting Non-Foodbank ingekocht 
vanuit de subsidie. 

Huisraadbank 

Bij de huisraadbank kunnen cliënten 
tegen geringe betaling huisraad, bestek, 
serviesgoed en decoratiemateriaal 
aanschaffen. De opbrengst komt ten 
goede aan de Voedselbank en wordt 
gebruikt voor aanvulling van het 
boodschappenpakket. 
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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 diverse fondsen.  
 
Verjaardag tas/doos 
Er zijn   dozen ( Stichting Jarige Job) uitgegeven. Verjaardagen kunnen en mogen 
gevierd worden. Stichting Jarige Job verstrekt via de voedselbanken dozen tot en 
met 18 jaar. 
 
Meubelbank 
Veel particulieren bieden meubels, huisraad, serviesgoed, witgoed en 
keukenbenodigdheden aan. Deze artikelen worden ter beschikking gesteld van de 
cliënten. Helaas, is onze opslag voor meubels niet meer beschikbaar voor onze 
organisatie. De uitgifte van meubels hebben we om deze reden moeten staken. 
 
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 2018 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 gemaakte 
onkostenonkosten gevraagd. 
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Stichting Non Foodbank Maassluis 
 
Kamer van Koophandel nummer 821613431 
Bestuur:  

Joke Cats, voorzitter,  
Janny van Dijk, algemeen adjunct ( tot september 2018) 
Anneke Broekman (vanaf september 2018) 
Pieter Jan Korpershoek, penningmeester 
Wim v.d. Schee, lid 
Jos van Es, afgevaardigde Hoek van Holland 
Tineke van Witzenburg, ondersteuning 
Hans Bol, ondersteuning financiën 

 
Er is geen sprake van beloning van de bestuursleden. De Stichting kent alleen 
vrijwilligers. 
Postadres: P.J. Troelstraweg 6, 3144 CX Maassluis 
 
Telefoon: 06 42.70.59.23 
 
ING bank NL 11 INGB 0005 4637 35 
RSIN               821613431 
 
Locatie: voormalige bedrijfshal van Maasdelta, P.J. Troelstraweg 6, 3144 CX 
Maassluis 
 
Inzameling:     op maandag- en dinsdagmorgen en vrijdag vanaf 8.30 uur tot 15.00 
uur. 
Opening voor cliënten op: dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur en op vrijdagmiddag 
tussen 13.30 uur en 15.45 uur 
 
 
 
 


