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Gratis spullen…voor wie ‘t nodig heeft

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken

D

“Hallo, ik wil graag een nieuw bed voor mijn kind. Wanneer brengen jullie het?” Ik val even stil
als dit telefoontje vrijdag binnenkomt. “Jullie helpen toch gratis?”, vervolgt de vrouw. Nou,
voor gratis spullen hebben we wel veel adresjes, maar dat ligt ietsje anders…

oor Sandra Bakhuis

Al jaren zijn wij de gratis wegwijzer voor iedereen in Almelo. Bijvoorbeeld voor ouderen die langer thuis willen wonen, ouders die
zoeken naar jeugdzorg of mensen die belastingaanslagen niet kunnen betalen. En ja, we wijzen ook de weg naar gratis spullen.

Kleding, speelgoed, eten

Die gratis spullen zijn er genoeg in Almelo. Bijvoorbeeld als je kind toe is aan speelgoed voor zijn leeftijd (Speelgoedbank). Als je kleren
nodig hebt voor een sollicitatie (Kledingbank/Esra foundation). Als je niet genoeg te eten hebt (de Boodschappenmand). En ja, ook als je
verlegen zit om een kinderbed of andere meubels (weggeefhoeken op facebook, het Meubelproject).

Als je het geld niet hebt

Graag brengen wij je met deze prachtige partijen in contact. Er is wél een spelregel; die hulp is er alleen voor mensen die dat nódig
hebben. Die niet genoeg geld hebben het zelf te betalen. En die blij zijn met twéédehands. De mevrouw aan de telefoon bleek gewoon
een prima baan te hebben. Alleen kon ze, toen de winkels nog dicht waren, geen meubels uitzoeken. Heel vervelend uiteraard. Ik heb
haar geduldig uitgelegd hoe vervelend het is als mensen het geld er niet eens voor hebben. Boos hing ze op… 
Twijfel je of jij wél gratis spullen mag ophalen? Maak een afspraak met mij of mijn collega-vrijwilligers dan bekijken we het samen.
Gratis. Of vindt alle afhaaladressen hier:

www.almelosociaal.nl/gratis. 


