Kast van Lotje
Ken je de paarse kast van Stichting Lotje al? Deze paarse kledingkast vind je
op diverse locaties in Den Haag. De Kast van Lotje biedt kinderkleding, nette
schoenen en boekjes voor kinderen uit gezinnen die het even lastig hebben.
Het doel is:

1. Mensen met een laag inkomen, incidenteel, ondersteunen door kleding en andere
materialen ter beschikking te stellen.
2. Hergebruik van materialen: de Kast van Lotje wordt gevuld met goede 2e hands
kleding, schoenen, en kinderboekjes, etc.
3. Verbinden van de verschillende Haagse wijken.
2015: Eerste Kast van Lotje

Hoe werkt de Kast van Lotje?

(Schilderswijk)
Kast 10: geopend door
Burgemeester van Aartsen
1 april / 1oktober Wisseling
zomer- en winterkleding
Contact: info@stichtinglotje.nl
www.stichtinglotje.nl

• Een hulpverlener signaleert dat een gezin het
even lastig heeft en iets nodig heeft voor een
kindje.
• De hulpverlener geeft dit door aan onze
vrijwilligers op locatie die de Kast van Lotje
beheren.
www.facebook.com/stichtinglotje
• De ouder kan op afspraak eenmalig 3 items
uitzoeken uit de Kast van Lotje.
• Aanvoer van kinderkleding loopt via mensen die iets over hebben. Zij brengen zelf
nette (2e hands) kleding, schoenen en boekjes naar één van de Kasten van Lotje.
Maximaal 15 stuks.

Locaties
Alle Kasten van Lotje staan in Den Haag. Kijk op onze website voor meer details.
Escamp I (Morgenstond) , Bentelostraat 53
Escamp I (Rustenburg), Escamplaan 63-65
Escamp II, Ambachtsgaarde 5
Laak, Peilstraat 67
Leidschenveen, Harriet Frezerhof 199
Loosduinen, Georges Bizetstraat 25
Mariahoeve, Ivoorhorst 155

Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51
Scheveningen, Westduinweg 40
Schilderswijk, Delftselaan 12
Segbroek, Hanenburglaan 339
Stationsbuurt, Van Limburg Stirumstraat 280
Transvaal, Schalk Burgerstraat 217
Ypenburg, Laan van Hoornwijck 152

Stichting Lotje ondersteunt kleinschalige initiatieven en projecten voor hulp
aan kinderen in Den Haag en omstreken die zich in een noodsituatie
bevinden. Dit doen wij zo:
1. Via de mail ontvangen wij aanvragen van professionele hulpverleners. Stichting
Lotje biedt hulp in de vorm van een eenmalige bijdrage, klein of groot, die echt een
verschil maakt voor het kind. Deze bijdrage kan financieel zijn, of afhankelijk van de
situatie, in de vorm van hulpgoederen waar op dat moment dringend behoefte aan
is.
2. De Kast van Lotje geeft op verschillende
locaties in Den Haag de mogelijkheid aan
professionals om direct kinderkleding,
schoenen en boekjes aan kinderen van
gezinnen te bieden die dat hard nodig
hebben (zoz).

Via Facebook doen wij een oproep
wanneer en waar wij goederen
nodig hebben en koffieochtenden
op locatie organiseren. Volg ons!
www.facebook.com/stichtinglotje
Twitter: www.twitter.com/StichtingL

3. Soms initieert Stichting Lotje zelf
projecten waar deze groep kinderen bij
gebaat is. Te denken valt aan een extraatje tijdens de feestdagen, aankoop van
kinderspullen voor de voedselbank of handschoenen voor bij de naschoolse opvang,

Contact
Rekeningnummer: NL50 ABNA 044.54.09.304 Doneren kan ook via geef.nl aan
Stichting Lotje. Uw bijdrage komt direct ten goede van kinderen die het hard
nodig hebben. Stichting Lotje heeft de ANBI status.
info@stichtinglotje.nl, www.stichtinglotje.nl

