
Leestekst

Hallo! Ik ben Nadine. Ik ben getrouwd met Peter en samen hebben we twee dochtertjes: 
Marie en Lotta. Spijtig genoeg hebben we ons huis moeten verkopen. Peter is enkele 
jaren geleden zijn job kwijtgeraakt toen de fabriek waar hij werkte, sloot. Sindsdien is hij 
werkloos. We wonen nu in een klein appartement. Vroeger bleef ik thuis voor de kinderen 
maar nu zijn de rollen omgekeerd. Ik werk nu als thuishulp. En Peter is nu huisman. Hij 
zorgt voor Lotta en brengt Marie elke dag naar school.

We kunnen niet veel speelgoed kopen voor de kinderen. Daarvoor hebben we geen geld 
en ook geen plaats! Als we een tuin hadden, dan konden de kindjes daar fijn spelen, 
maar we hebben alleen een klein balkon. En nu hoorde ik onlangs dat het park ook nog 
gesloten wordt. Zo jammer! Daar konden de meisjes fijn ravotten!

Gelukkig is er nog de spelotheek. Hier probeer ik sinds kort elke week minstens één keer 
naartoe te komen met de kinderen. De eerste keer vond ik het wat vreemd. Ik was bang 
dat ze mij zouden zien als iemand die te arm is om zelf speelgoed te kunnen kopen. 
Gelukkig voelden de meisjes zich hier wel direct thuis! We werden warm onthaald door de 
vrijwilligster die hier werkt. De kinderen vinden haar een schat, ze noemen haar Tantieke.

De eerste keer moesten we 2,50 euro betalen voor heel het gezin. Nu kunnen we een 
jaar lang speelgoed komen ontlenen. Eigenlijk lijkt de spelotheek een beetje op een 
bibliotheek. Maar in de plaats van boeken hebben ze speelgoed. Meestal ontlenen we niet 
zoveel speelgoed, we hebben thuis te weinig plaats om daarmee te kunnen spelen. Af en 
toe nemen we wel eens een puzzel, een spelletje of een boekje mee, maar meestal komen 
we hier naartoe om te spelen. Kleine Lotta is erg actief en speelt graag met fietsjes en 
ballen. Marie leest graag sprookjesboeken maar ze speelt ook graag met de poppenkast 
en de verkleedkist. De ene keer tovert ze zichzelf om in een prinses, de andere keer trekt 
ze een clownspak aan en heel soms speelt ze zelfs riddertje met een zwaard en een 
harnas! Eigenlijk heb ik hier ontdekt dat ze veel fantasie heeft. Ze zou nog een goede 
actrice kunnen worden!

Meestal zijn er ook andere kinderen in de spelotheek. Dan kunnen ze fijn 
samen spelen. Ondertussen drink ik een kopje koffie. Gezellig, toch?!
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