Interview met Jolande van Loenen Coördinator Speelgoedactie
Wat voor activiteiten organiseer je?
Ik ben coördinator van de Speelgoedactie bij Humanitas Leeuwarden en omstreken. Van
september tot en met halverwege december ben ik hier volop mee bezig. Ik neem contact op met
instanties, vrijwilligers, Intertoys en Actie Pepernoot met als doel jaarlijks tussen 120 – 130
kinderen te voorzien van een cadeautje.
Wat is het doel van de speelgoedactie?
De actie is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 10 jaar. Het gaat dan om kinderen uit gezinnen
waar geen of nauwelijks financiële ruimte is. Hiervoor heb ik contact met instanties die heel goed
weten bij welke kinderen het goed terecht komt. Ook particulieren kunnen zich aanmelden.
Meestal zijn zij door hulpverleners getipt over het bestaan van de Speelgoedactie. Kinderen die
anders geen cadeau krijgen, krijgen nu toch een cadeau. We hopen kinderen hiermee een
steuntje in de rug te geven.
Wat vind je het leuke aan je werk voor de Speelgoedactie?
Het is een actie achter de schermen. Je hebt geen contact met de kinderen zelf. Maar als ik
bedenk hoe leuk het voor een kind moet zijn om toch een cadeautje te krijgen voor Sinterklaas
dan word ik daar heel blij van. Ieder kind telt! Het is ieder jaar een mooie uitdaging om de hele
actie rond te krijgen. De samenwerking met de vrijwilligers is ook mooi. Je geeft wat, maar het
brengt je veel meer.
Afgelopen jaar hebben we bij 138 kinderen een cadeautje mogen bezorgen.
Wat betekent deze prijs jou?
De Nuon foundation vindt vrijwilligerswerk belangrijk en ondersteunt Nuon medewerkers hierin.
Deze prijs is een waardering voor waar je mee bezig bent. Ik was aangenaam verrast!
Wat ga je met het geldbedrag doen?
Met dit bedrag kunnen we weer heel wat kinderen blij maken. Ik besteed het aan de inkoop van de
cadeautjes.

