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Inleiding: 

Stichting de Roze Hulp is in het leven gebracht om een doelgroep 

vrouwen en meisjes kosteloos aan menstruatie artikelen te helpen 

omdat zij hier geen budget voor hebben. 

 

Werkwijze: 

Wij van de stichting de Roze hulp zijn begonnen met het plaatsen van 

uitgifte punten van kasten welke op binnen en buiten locaties staan. 

Hier kunnen vrouwen en meisjes anoniem hun materialen pakken 

welke zij nodig hebben. Dit is momenteel in de gehele duin en 

bollenstreek bij middelbare scholen, CJG’s, kledingbanken. 



Deze materialen worden gedoneerd maar ook door ons aangeschaft 

door giften. Wij hebben geen winstoogmerk. Alle giften worden 

gebruikt voor de aanschaf van deze materialen, kasten, etc. 

 

1 op de 9 vrouwen en of meisjes heeft geen budget voor de 

producten en moeten noodgedwongen in situaties terecht komen 

wat natuurlijk niet wenselijk is. Ziekteverzuim, verkeerde materialen 

gebruiken welke niet geschikt zijn, etc. 

 

Meerdere projecten: 

• Schoolspullenpas voor kinderen in groep 8 twv € 50,- 

• Kinderverjaardag box voor kinderen op de lage school 

• Traktatie box voor kinderen op de lage school 

• Kinderfeestje box voor een leuk partijtje 

Voor bovengenoemde projecten zijn wij ons ook aan het hard maken, 

zodat ieder kind kan trakteren of een kinderfeestje kan geven 

ondanks dat het budget vanuit het gezin dit niet toe laat. Elk kind 

heeft recht hierop. De schoolspullenpas is voor kinderen uit groep 8 

welke geen geld hebben voor de aanschaf van schoolmaterialen. 

Deze zal een waarde hebben van 50,- . 

Wij verzorgen deze projecten in overleg met de basisschool. 

 

Deze bovengenoemde projecten worden gefinancierd van donaties 

en giften. 

Tevens worden donaties ook in vorm van artikelen ( 

menstruatieproducten) gedaan, deze worden ingeleverd bij de 

inname punten in de duin en bollenstreek. 



Tevens doen wij inzamel actie bij de lokale detailhandel waarbij 

mensen die boodschappen doen, menstruatieartikelen bij hun 

boodschappen afrekenen en aan ons doneren. 

Wij hebben veel bereikt maar het is nog maar het begin, en voor 

bovenstaand plan trekken wij nu ongeveer 2 jaar uit om dit te 

bereiken. 

 

 

 

 

 


