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“Wat je VOOR mij doet, ZONDER mij, doe je TEGEN mij.”

AFHAALPUNT PWO
Het AFHAALPUNT is bedoeld voor iedereen
die van het sociale minimum (of minder!)
moet rondkomen. Dus ook voor jonge mensen!!

SPEEL – O – THEEK BOBONNEKE

LAAGDREMPELIG

Onze speel-o-theek BOBONNEKE is een online ruil en

Het is de bedoeling van de speel - o - theek

ontleenwinkel voor Jonge ouders en grootouders

BOBONNEKE om laagdrempelig te zijn. Het gaat

van Wetteren. Op de eerste maandag van de maand

erom dat iedereen welkom is en dat zoveel

maken vrijwilligers een inventaris op van het

mogelijk mensen worden bereikt. Sommige

speelgoed dat ter beschikking is. Tijdens deze

speel - o - theken willen er in het bijzonder zijn

bijeenkomsten is de online winkel ter beschikking

voor kwetsbare groepen, bv. ouders en kinderen in

om het gereserveerde speelgoed af te halen.

(kans)armoede, maar ervaren dat deze mensen

Bovendien houden we het ook altijd gezellig, een

geen toegang vinden tot de speel - o - theken.

tasje koffie en een koekje... er zijn altijd wel andere
moeders (en grootouders) om mee te kletsen. Het is

De speel-o-theek Bobonneke is geopend

de bedoeling dat ouders ervaringen delen met

elke 1ste maandag van de maand.

elkaar.

Telkens van 9.30 uur tot 12.00 uur

De voordelen even op een rijtje:

De vrijwilligers van de speel-o-theek Bobonneke:





Alles is helemaal gratis!
Ons assortiment bestaat uit voeding
(brood, snoep enz.), speelgoed, dekens,



kinderen kunnen met geleend speelgoed
spelen dat je niet zelf wil/kan kopen



Armen verenigen zich

je laat de kinderen met speelgoed spelen waar



Armen nemen het woord



Werken aan maatschappelijke

ze snel op uitgekeken zijn, of wat kort gebruikt

boekentassen, klein huisgerief.

Werken rond de regels van het PWO

wordt (leeftijdgebonden speelgoed)

emancipatie
Om misbruik te voorkomen vragen wij



enkel je sociale kruidenierspas te tonen.
Er is geen doorverwijzing van andere

je kunt speelgoed uitproberen voor een
toekomstige aankoop



instanties nodig.

je kunt nagaan wat je kind het meeste



Werken aan maatschappelijke
structuren



Dialoog en vorming



Armen blijven zoeken

aanspreekt, waar het goed in is en wat het
leuk, of juist NIET leuk vindt

Iedereen die dat wil kan zichzelf aanmelden
in het AFHAALPUNT.
Tot ziens in het AFHAALPUNT PWO vzw



Variatie in het speelgoed, hierdoor wordt de
ontwikkeling van jouw kind gestimuleerd

“Samen op weg waar mensen spelen en het
leven delen,
is jong leven richting geven.”

De vrijwilligers helpen u graag.
SPEEL – O – THEEK BOBONNEKE
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