
Cadeautjes, kleding en meer…. Wat kan stichting Sociaal Huis Oisterwijk voor uw gezin betekenen? 

Het is niet vanzelfsprekend dat elk kind met zijn/haar verjaardag nieuwe 

cadeautjes ontvangt of dagelijks met nette kleding rondloopt. Simpelweg omdat 

niet elke ouder evenveel te besteden heeft. 

Om gezinnen die het financieel minder makkelijk hebben in onze samenleving te 

ondersteunen, is stichting Sociaal Huis Oisterwijk sinds begin dit jaar gestart met 

een Kinder-Cadeautjesbank en een Kinder-Kledingbank. 

Kinder-Cadeautjesbank 

Bij de Kinder-Cadeautjesbank ontvangen kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar een 

tas met nieuwe cadeautjes, een taart en een cijferballon in de behaalde leeftijd. 

Kinder-Kledingbank 

De Kinder-Kledingbank heeft nette gebruikte kleding, soms nieuwe kleding, voor 

kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. Naast zomer- en winterkleding vaak 

ook zwemkleding, jassen, schoenen en laarzen. 

Naai-Verstel-Atelier 

Heb je kleding die nog wel even mee kan maar waarvan iets kapot is, dan kijken 

de dames van het Naai-Verstel-Atelier of ze de kleding voor je kunnen repareren. 

Menstruatiemiddelen 

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk start per 1 november 2022 met het uitdelen 

van gratis menstruatieproducten. In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden 

en vrouwen niet altijd geld voor maandverband of tampons. Stichting Sociaal 

Huis Oisterwijk ontvangt producten van het Armoedefonds om de meiden en 

vrouwen met een krappe beurs in de gemeente Oisterwijk te helpen. 

Aanmelden  

Denk je als inwoner van de gemeente Oisterwijk voor deze steun in aanmerking te 

komen? Stuur dan een mail naar info@sociaalhuisoisterwijk.nl of neem contact op 

met Karin Rentmeester via 06-47933872. Na aanmelding kun je de producten 

ophalen tijdens de openingsuren van de Sociaal Huis Samenwerkplaats locatie in 

Haaren. 

Adres locatie: 
Monseigneur Bekkersplein 2 
5070 AV Haaren 
Let op! We hebben een eigen ingang (zie 
foto) aan de achterzijde van het gebouw. 

Openingstijden (behoudens zon-
/feestdagen en vakanties): 
Op dinsdag van 13.00 tot 14.30 uur; 
Op woensdag van 13.00 tot 15.30 uur; 
Op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. 
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