
Het GOED is een landelijke kring-
looporganisatie met 22 vestigingen in 
Nederland. Het GOED zet zich samen 
met gemeenten en partners in voor 
werkgelegenheid en meer hergebruik 
van goederen.

Het Inter-lokaal is een kleurrijke orga-
nisatie die zich inzet voor alle mensen 
in een kwetsbare sociaal-economische 
positie.  

Driestroom begeleidt mensen met een 
ondersteuningsvraag. Hun alledaags 
geluk staat centraal. Driestroom gelooft 
in meedoen voor ieder mens. Op zijn 
manier en met zijn mogelijkheden. 

De initiatiefnemers

Spullenhulp aanvragen:
Het Inter-lokaal
024 322 22 27
Kijk voor de spreekuurtijden op: 
www.inter-lokaal.nl

Spullen schenken:
Het GOED Nijmegen
Gratis ophaalafspraak inplannen via:
024 645 69 04 of nijmegen@hetgoed.nl 

Info over de Spullenhulp:
www.hetgoed.nl
www.driestroom.nl
www.inter-lokaal.nl 

Belangrijke
adressen

De Spullenhulp wordt mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds, 
Provincie Gelderland, Inner Wheel en Gemeente Nijmegen. 

"Mijn werk is lekker afwisselend, 
het ene moment sorteer ik elek-
tra om te recyclen en het andere 
moment sta ik in de milieustraat 
spullen van mensen in ontvangst 
te nemen. Ik vind het ook heel 
mooi als ik met de bus mee kan 
om bij de mensen thuis de spullen 
op te halen."
Wilfred Hondijk, assistentmedewerker

Wil jij werken bij de 
Spullenhulp? Je bent van harte 
welkom om eens een kijkje te 
komen nemen. Zeker weten dat 
jij je thuis voelt, net zoals onze 
andere assistentmedewerkers. 
Meer informatie? Bel dan naar 
het Driestroomloket :
0481 37 5555
 

Werken bij 
de Spullenhulp?

Spullenhulp
Nijmegen

De Spullenhulp is een initiatief van 
Het GOED, Driestroom en 

Het Inter-lokaal



Drie organisaties in Nijmegen – Het Inter-
lokaal, Het GOED en Driestroom - hebben 
hun krachten gebundeld. Samen startten 
zij per 1 september 2013 een bijzonder 
initiatief: het verstrekken van gratis huis-
raad aan mensen in Nijmegen die dat hard 
nodig hebben. Driestroom, Het GOED  en 
Het Inter-lokaal geven dit initiatief vorm 
onder de naam Spullenhulp. 

Spullenhulp

Je krijgt de huisraad van Het 
GOED gratis, maar zonder 
garantie. Je kunt zelf geen 
spullen uitzoeken of ruilen 
als ze niet bevallen. Als je de 
spullen laat bezorgen door 
Het GOED betaal je 5 euro. 
Woon je op een verdieping 
of in een flat dan zorg je zelf 
dat de spullen boven komen. 

De spelregels

Wie doet wat?
Het Inter-lokaal zet haar kennis en 
ervaring in bij de toetsing van de 
aanvragen.
 
Het GOED stelt de huisraad gratis 
ter beschikking. Ze bezorgen je spul-
len tegen betaling ook thuis als je dit 
wilt.
 
De assistentmedewerkers van 
Driestroom sorteren de spullen. 
Ze knappen ze op en helpen bij de 
bezorging en het ophalen van de 
spullen. 

Wat is huisraad? 
Met huisraad bedoelen 
we bijvoorbeeld stoelen, 
een tafel, een bank of 
een bed. De Spullenhulp 
beschikt niet over was-
machines, koelkasten en 
ander witgoed. 

Ken jij iemand die in 
aanmerking komt voor 
Spullenhulp? Of wil je dit 
initiatief ondersteunen? 
Dit kan bijvoorbeeld door 
jouw bruikbare spullen naar 
Het GOED in Nijmegen te 
brengen.

Voldoe je aan deze en andere voorwaarden? 
Dan kun je bij Het GOED in Nijmegen één-
malig huisraad krijgen. Je kunt je spullen 
daar ophalen of laten thuisbezorgen. 

Heb je geen geld om huisraad te kopen? 
Dan kun je naar het spreekuur op een van 
de locaties van Het Inter-lokaal. Het Inter-
lokaal toetst of je in aanmerking komt voor 
gratis huisraad. 
Een belangrijke voorwaarde is dat je in 
Nijmegen woont en geen andere mogelijk-
heden hebt om aan huisraad te komen.

Hoe werkt het?
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