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Lente nieuwsbrief 2016 
 

Graag brengen wij u op de hoogte van ontwikkelingen van de laatste tijd. Maar allereerst willen wij 

u hartelijk bedanken voor de steun aan Stichting Lotje. De Stichting  wordt stukje bij beetje groter, 

waardoor wij nog meer kinderen in Den Haag en omstreken kunnen helpen. 

 

Stichting Lotje helpt kinderen dichtbij  
In 2015 heeft Stichting Lotje meer dan 50 gezinnen met kinderen geholpen, nadat een officiële 

hulpverlenende instantie een aanvraag had ingediend. U kunt hierbij denken aan: een bed met 

matras, bril of een 2e hands kinderwagen. Steeds meer instanties weten ons te vinden, 

bijvoorbeeld:  Zebra Welzijn, CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), Leger des Heils etc. Juist de 

kleinschaligheid van hulp werkt goed. Indirect heeft Stichting Lotje in 2015 nog veel meer 

kinderen bereikt bijvoorbeeld via de “Kast van Lotje”, distribueren van Sinterklaas bonnen en 

steun bieden aan initiatieven in de stad waar een tekort is. 

 

Financiën 
Het nieuwe jaar begon geweldig! HALO Wellness organiseerde een Fitness Marathon, de 

Nutsschool koos Stichting Lotje als het goede doel, jarige moeders vroegen geen cadeau maar 

schonken een bedrag aan onze Stichting. Daarnaast organiseerden wij zelf een BINGO evenement 

wat een groot succes was, met als resultaat een prachtig eindbedrag. Allen veel dank! 

 

Stichting Lotje kan ook rekenen op steun van bedrijven. Advocatenkantoor Delissen Martens is 

voor het derde jaar op rij onze trouwe supporter. Dank! AkzoNobel steunt ons de komende vijf 

jaar met een mooi bedrag en paarse verf voor de “Kast van Lotje”. Ook veel dank! Maar ook 

scholen in Den Haag bedenken acties waar wij ook zeer dankbaar voor zijn. En als je koffie drinkt 

bij Lot op de Thomsonlaan dan doneren zij € 0,10 voor een glaasje water aan ons, leuk! Daarnaast 

ontvingen wij begin van dit jaar nog een paar prachtige bedragen uit “onverwachte” hoek. 

 

Stichting Lotje wint 1st prijs in Centrum Den Haag 
In maart deden wij mee met de campagne van het ING Nederland Fonds: “Help Nederland 

vooruit”. Dankzij uw stem werden wij eerste! Op het ING kantoor, op de Hobbemastraat in Den 

Haag, ontvingen wij een cheque van € 5000. Geweldig! 

 

Maar ook bedragen (klein en groot) van particulieren maken een enorm verschil. Het is geweldig 

wanneer er €10 is overgemaakt door iemand die Stichting Lotje een warm hart toedraagt. Elke 

donatie die wij ontvangen komt volledig (100%) bij kinderen terecht die het zo hard nodig hebben. 
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Organisatie 
Stichting Lotje heeft naast een bestuur, ook een geweldig team van vrijwilligers. Eens per maand 

komen wij samen om lopende activiteiten te bespreken. Elke vrijwilliger heeft een “Kast van Lotje” 

(zie verder in deze nieuwsbrief) onder haar of zijn beheer. Plezier en professionaliteit staan voorop. 

Wilt u ook iets doen? Laat het ons weten, wij zoeken 4 nieuwe vrijwilligers voor een paar uur in de 

week. Daarnaast zoeken wij iemand die een halve dag wil helpen op kantoor. 

 
“Kast van Lotje”  

      

In 2015 zijn wij gestart met de “Kast van Lotje”.  Dit is een paarse kledingkast die in verschillende 

wijken staat in Den Haag. De “Kast” wordt gevuld door mensen die goederen over hebben.  

Het doel is:  

1.  Mensen met een laag inkomen, incidenteel, ondersteunen door kinderkleding en andere 

materialen ter beschikking te stellen. 

2.  Hergebruik van materialen, de “Kast” wordt gevuld met goede 2e hands kinderkleding en- 

schoenen, boekjes, klein speelgoed etc. 

3.          Stimuleren van ontmoeting tussen mensen uit verschillende wijken. Goederen worden zelf 

door mensen naar de “Kast” gebracht, daarnaast organiseren wij ook koffie ochtenden op 

verschillende locaties om kleding aan te nemen. 

 

Elke “Kast van Lotje” wordt beheerd door een vrijwilliger van Stichting Lotje. Deze vrijwilliger is 

gekoppeld aan de contactpersoon van de locatie waar de “Kast” staat, bijvoorbeeld buurtcentrum 

de Octopus in de Schilderswijk of  Wijkcentrum het Trefpunt in Duindorp. De professionele 

hulpverleners staan in contact met gezinnen die het moeilijk hebben en soms iets extra’s kunnen 

gebruiken. 

 

Goede kwaliteit (2e hands) kinderkleding, die u weg wilt geven, kunt u zelf brengen naar de 

verschillende locaties in Den Haag (voor adressen zie onze website). Wij plaatsen regelmatig een 

oproep op Facebook om te laten weten wat er nodig is en waar. Achtung Baby, een kinderwinkel 

met 2e hands merkkleding uit de Prins Hendrikstraat doneert kleding die niet verkocht wordt, aan 

Stichting Lotje. Veel dank daarvoor. 

 

 

Wat willen we bereiken in 2016? 
o Directe hulp aan minimaal 60 gezinnen met kinderen, in Den Haag en omstreken 

o Uitbreiding van ons (aanvraag) netwerk 

o Plaatsing van 10 “Kasten van Lotje” op verschillende locaties in Den Haag 

o Achterban die regelmatig de “Kasten” vult met goederen en ons steunt 

o Werving 4 nieuwe vrijwilligers die een “Kast” willen beheren 

o 1000 likes op Facebook (we zijn er bijna..) 

o € 5000 werven aan fondsen (naast de prachtige prijs van ING). 

o Donatie van 150 cadeaubonnen voor Sinterklaas 2016 
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Hoe kunt u helpen? 
o Fiets eens langs 1 van de “Kasten”om kinderschoenen of -kleding af te geven (wij 

communiceren via Facebook wat we nodig hebben en waar). 

o Vertel uw vrienden eens wat Stichting Lotje doet, stuur vooral deze nieuwsbrief door aan 

vrienden. 

o Ook voor directe aanvragen zoeken wij regelmatig hulp via Facebook. We zijn al heel blij 

als zo’n bericht gedeeld wordt. Immers hoe meer mensen het lezen hoe groter de kans  

dat iemand daadwerkelijk een bijdrage kan leveren om de aanvraag snel en goed 

gehonoreerd te krijgen. 

o Als u leuke (fondsenwerving) ideeën heeft hoe u onze Stichting kunt helpen, laat het ons 

weten, wij komen graag langs om een presentatie te geven. 

o Mocht u iets voor Stichting Lotje willen organiseren dan juichen wij dat natuurlijk toe! We 

hebben een bescheiden voorraad promotiemateriaal zoals een spandoek, mokken en 

kaarten, allen met ons logo. Koningsdag komt eraan! 

o U kunt natuurlijk ook een fietskratje kopen of cadeau geven voor € 35. 

 

Samen maken we het leven van kinderen in Den Haag en omstreken een klein beetje leuker!  

 

Dank voor uw steun en wie weet tot ziens. 

 

PS noteer nu alvast in uw agenda: zaterdag 8 oktober sjoelen met Stichting Lotje (met kinderen). 

U kunt zich via de mail NU al aanmelden want vol is vol! 

 

Hartelijke groet, 

 

Bestuur Stichting Lotje, 

 

Else A. Kodde 

Fleur Kloppenburg 

Wendy Ton 

 

En natuurlijk van onze vrijwilligers: Erna, Jolanda, Hatice, Mechteld en Karien-An 

 

Contact: 	   

info@stichtinglotje.nl 

www.stichtinglotje.nl 

 

Face book: Stichting Lotje (vind je mij  al  leuk?)  

Rekening nr: NL50ABNA044.54.09304 

 

	  
Opening “Kast van Lotje” Duindorp    1st prijs voor Stichting  Lotje    Actie: hart voor een ander 


