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DE SPEELGOED- EN 
KINDERKLEDING BANK 
ZAANSTREEK
Op bezoek bij Joyce 
Jansen en haar 
vrijwilligers

Het was even zoeken, voor 
deelnemers. De weg vinden 
naar de speelgoed- en 
kinderkledingbank aan de 
Noorddijk in Wormerveer. 
Opgezet en gerund door 
inwoner Joyce Jansen met 
inmiddels ongeveer vijftien 
zeer betrokken vrijwilligers. 
Met maar liefst van vijf van 
hen raken we in gesprek, op 
een opnieuw warme 
donderdagmiddag in juni. 
We praten over het thema 
'laagdrempelige 
ontmoetingsplekken' en de 
kansen daarvan voor de 
aanpak van armoede.

LAAGDREMPELIG EN 
(WAT) VERSCHOLEN
Ja, laagdrempelig zijn we 
zeker. Wij stellen geen 
vragen. Daar zijn we 
consequent in, en zelfs een 
beetje trots. We vragen op 
geen enkele manier, 
'waarom komt u bij ons?' 
Mensen zullen vast een 

goede reden hebben om 
onze bank te bezoeken, daar 
gaan we blind van uit. We 
hebben geen indicaties. Wel 
zijn er natuurlijk wat 
spelregels over hoeveel 
spullen bij een bezoek 
meegenomen worden, dat is 
logisch.
Ja, onze bank is wel wat 
verscholen. Het zit op een 
oud industrieterrein, dat op 
een gegeven moment plaats 
gaat maken voor woningen. 
Dat is nu eenmaal zo. We 
begonnen vanuit het eigen 
huis van Joyce Jansen, maar 
dat is op een gegeven 
moment niet vol te houden. 
Het Zaans Weggeefhuis, dat 
uitstekend werk verricht, 
opereert nog wel zo.
De opslag is echt een 
thema. Dan is er een winkel 
zoals bijvoorbeeld Intertoys 
die echt pallets vol van een 
bepaald artikel heeft. Dat 
kunnen we dan niet 
aannemen, hoe 
goedbedoeld ook. 

BEKEND IN DE WIJK
Denkbaar is de bank in het 
bijvoorbeeld in het centrum 
zou zitten. Dat is wellicht 
beter voor de

naamsbekendheid. Daar 
werken we nog steeds aan. 
Zo'n vierhonderd tot 
vijfhonderd gezinnen weten 
de weg naar ons te vinden, 
dat is een mooi aantal, maar 
kan nog hoger. We kiezen 
echt voor een wijkgerichte 
aanpak, we willen bekend 
zijn in de eigen buurt. 
We hebben wel eens 
overwogen om naast een 
vaste plek ook met buurtbus 
rond te gaan. Dat kan 
helpen. Ooit was er voor 
een ander project wel zo'n 
bus, maar we hebben 
eigenlijk geen idee waar die 
gebleven is, best jammer.

ARMOEDE EN 
RECYCLING
We zijn belangrijk voor 
inwoners die het niet breed 
hebben. Dit jaar waren toen 
het koud opeens 'de boots' 
enorm in trek. Als je een 
groot gezin hebt kun je die 
niet zomaar kopen, wij 
voorzien dan echt in een 
grote behoefte! Speelgoed 
voor jonge kinderen, het is 
niet goedkoop. Vroeger was 
er veel meer een traditie om 
spullen onderling te ruilen. 
Die traditie raakt er wat uit. 
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In veel gezinnen is nieuw 
kopen de gewoonte, maar 
helaas kan niet iedereen 
daaraan meedoen. We zien 
ook dat kinderen op 
meerdere sporten gaan 
tegenwoordig. Dat betekent 
ook meer trainingspakken 
en sportkleding, dat zijn 
echt hele uitgaven.
Ons werk met de bank gaat 
ook over duurzaamheid en 
recycling, simpelweg het 
hergebruik van spullen. 
Dat is ook een deel van ons 
verhaal. Het draait niet 
alleen om minima, maar 
dus om hergebruik. Dat 
aspect kunnen we nog beter 
uitdragen.

VERNIEUWING EN 
VERBINDING
We denken steeds na over 
hoe we meer mensen 
kunnen trekken, daar zijn 
we best creatief in. Wat echt 
werkt zijn de opa- en oma 
dagen. Speciaal gericht op 
de grootouders die iets 
willen aanschaffen en 
meenemen voor de 
kleinkinderen. 
We hebben nog onze 
dromen en plannen. Het 
opzetten van 
knutselmiddagen waar de 
kinderen lekker kunnen 
spelen en de ouders dan met 
elkaar praten. Hoe mooi 
zou dat zijn. De corona zat 
dat natuurlijk wat in de 
weg, maar wie weet. Maar 
je moet daar wel de juiste 
ruimte voor hebben. 
Daarvoor praten we wel 
met andere partijen, zoals 
de voedselbank. 
Verbinding is niet 
eenvoudig, er is ook helaas 
ook onderling wantrouwen. 
Dat je een goed idee hebt, 
waar een ander weer mee 
aan de haal gaat en 
bijvoorbeeld subsidie 
ontvangt. Dat groeit dan zo 
na een teleurstellende 
ervaring, en is eigenlijk 
jammer. 
Wantrouwen is er ook wel 
tegen professionals. Dat is 
niet zo zeer persoonlijk, 

maar wel de angst dat 
persoonlijke verhalen rond 
gaan zweven. Dat het leidt 
tot meldingen bij andere 
instanties waar mensen niet 
op zitten te wachten.         
Het gesprek is aan het eind, 
de kinderen vragen om 
aandacht en terecht. We 
kunnen het iedereen 
aanraden, ga eens langs bij 
de bank van Joyce! Het 
bleek niet alleen een 
laagdrempelige plek, maar 
vooral warme en gezellig!   

MEER INFORMATIE
Meer weten over Joyce en 
haar werk, bekijk: 

https://vimeo.com/5111814
76 

https://www.speelgoedkind
erkledingbankzaanstreek.nl/

Wind in de Zeilen is een 
lerend netwerk i.o. voor de 
aanpak van armoede in 
Zaanstad. Meld je even in 
ons platform voor meer 
informatie (zoals een 
nieuwsbrief). 

https://wijcomm.nl/wind-in-
de-zeilen 
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