
 

Stichting Joni 

Stichting Joni staat voor 

een wereld waarin kinderen 

en volwassenen gelijke kan-

sen op plezier, onderwijs, 

zelfontplooiing en  ontwik-

keling horen te krijgen.  

Stichting Joni richt zich op 

kinderen in Addis Ababa 

(Ethiopië), die tot de 

'kansarmen' worden gere-

kend. Dit zijn kinderen die 

leven in grote armoede en 

vaak   uitgesloten   worden 

van onderwijs en de maat-

schappij. Ze gaan met hulp 

van de stichting naar school 

en leren een vak, waardoor 

hun zelfvertrouwen groeit. 

 

 

De komende periode zijn wij op 23 oktober, 6 december, 

20 december, 25 december, 27 december, 1 januari en 3 

januari gesloten. Kijk voor aanpassingen van de openings-

tijden ook op onze website:  

www.speel-o-theek-schakeltje.nl. 
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 Bezoekadres:            

zorgcentrum‘De Bettekamp’ 

 De Egge 63 in Varsseveld 

 Geopend op woensdagen             

van  09.30—11.00 uur 

 Geopend op vrijdagen                

van  18.00—20.00 uur 

 E-mail:  

info@speel-o-theek-schakeltje.nl 

 tel: 06-10689590              

(tijdens openingsuren) 
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Dit doet 

stichting 

Joni niet 

vóór ze, 

maar mét 

ze.    

Stichting Joni probeert de vicieuze cir-

kel waarin deze kinderen zitten te door-

breken. Daarnaast is Stichting Joni er 

ook voor de kinderen die leven met een 

auditieve, lichamelijke, visuele of ver-

standelijke beperking.  

Hester Westerveld van Stichting Joni 

neemt afgeschreven speelgoed van o.a. 

de Vlindergroep over voor al deze      

kinderen in Ethiopië, waardoor het 

speelgoed uit Varsseveld een mooie 

tweede kans krijgt! 



Vanwege de positieve erva-

ringen uit vorige jaren 

wordt ook dit jaar weer  

een nieuwjaarszakken-actie   

gehouden. Een speciale 

commissie is al bezig met 

de aankoop van allerlei 

soorten snoep voor de    

beste prijs. De inhoud 

wordt dit jaar een beetje 

anders dan vorige jaren. 

De mandarijn wordt dit 

jaar vervangen. De vrijwil-

ligers gaan binnenkort 

rond om mensen te  vragen 

of zij weer belangstelling 

hebben voor  deze  nieuwe 

zakken. Daarnaast zullen 

zij ook te koop zijn bij 

Blokker  in Varsseveld. 

Vrijwilligers 

U bent gewend dat u tij-

dens de uitleen van de speel

-o-theek altijd geholpen 

wordt door vrijwilligers. 

Maar heeft u er ook al eens 

bij stilgestaan dat u zich-

zelf ook kunt aanmelden als 

vrijwilliger? Dat heeft als 

voordeel dat uw abonne-

ment  dan gratis is. Daar-

naast wordt u in staat ge-

steld om als een van de eer-

ste het allernieuwste 

speelgoed te testen en 

natuurlijk te genieten van 

onze gezelligheid. Vraag 

eens om informatie aan   

onze eigen ervaringsdes-

kundigen. 

Afmelden voor                      

start november 

Nieuwjaarszakken 

actie 
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organisatie nog iets ver-

anderen waardoor we 

nog beter kunnen wer-

ken. Als u dit schrifte-

lijk doorgeeft vóór 1 no-

vember, inclusief uw 

naam en lidmaatschaps-

nummer, dan geldt uw 

huidige abonnement tot 

en met eind december.  

Dit kan ook via de 

mail:info@speel-o-theek-

schakeltje.nl. Mocht u ge-

woon lid willen blijven, wat 

wij natuurlijk hopen, dan 

hoeft u niets te doen. 

Zonder tegenbericht 

wordt uw abonnement au-

tomatisch een jaar ver-

lengd. 

De abonnementen van de 

speel-o-theek zijn al weer 

bijna toe aan vervanging door 

een nieuw exemplaar. Maar 

als u uw abonnement wilt 

stoppen bij de speel-o-theek, 

wat wij natuurlijk erg jammer 

zouden vinden, willen we 

graag weten wat de reden 

hiervan is. Dan kunnen wij als  

Nieuwe vrijwilligers, 

 mail naar : 

info@speel-o-theek-schakeltje.nl.  

 

 

 
 

 

 



Buitenspeelgoed tijdelijk opgeslagen, rond april 2014 

weer terug in de uitleen. 

Enige tijd geleden werd er 

in onze lokale supermarkt 

Coop een zegelactie gehou-

den, waarmee men kon spa-

ren voor diverse spellen en 

puzzels. Als speel-o-theek 

hebben we u als lener ge-

vraagd om de zegels ook 

voor de speel-o-theek te 

sparen. Dit heeft geleid 

tot veel positieve  reac-

ties  en  veel zegels waar-

mee we diverse spaar-

kaarten vol hebben kunnen 

maken, waardoor er voor 

de speel-o-theek meerde-

re spellen en  puzzels aan-

geschaft zijn. 

 

 

spellen: Letterdief, Angry Birds Space 

Race Kimble, Scrabble junior , Pim Pam 

Pet the Battle 
 

Actie van de Coop 

 
   Zoals hierboven genoemd, 

hebben we diverse      

puzzels van de Coop  

aangeschaft,      

waaronder Mickey 

Mouse, Cars, Princess                             

en Toy Story 

Tevens een aantal nieuwe spellen, 

als Letterdief, Angry Birds Space 

Race Kimble, Scrabble junior  en Pim Pam 

Pet the Battle 
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 Nieuws van de speelgoedgroep 

We willen u als speel-o-

theek hartelijk danken 

voor uw hulp hierbij, want 

zonder uw hulp hadden we 

dit niet voor elkaar       

gekregen! 

 

Aarzel niet, verwijder gewoon alle pluisjes 

en zandkorrels uit de speelgoeddozen! 


