
 
 
 
 

              Brussel, 19 januari 2023. 
             

Beste vrienden van Hobbyclub Kunst & Cultuur, Seniorenclub KBC Brussel. 
 
Graag nodigen wij jullie op donderdag 9 februari uit op een volgende clubactiviteit. 
 

Bezoek aan 

 
Zuunstraat 69 

1070 Anderlecht 
 

Spullenhulp werd 85 jaar geleden opgericht. 
Sommigen onder ons kennen deze organisatie enkel van de 2de-handswinkels. 
Maar er is meer, daarom vindt u hieronder ook enkele kerncijfers: 

• 555 werknemers (voor velen onder hen betekent dat: ‘terug in het arbeidscircuit 
komen’) 

• 481 medewerkers door middel van trajecten van opleidingen en vaardigheden 
verwerven, m.a.w.  professionele ervaring opdoen 

• 269 actieve vrijwilligers. 
 
Nog twee cijfers die tot nadenken stemmen: 

• 300.000 jaarlijkse klanten 
• 273 daklozen die werden gehuisvest, 120 personen die thuis werden opgevolgd na 

hun verblijf in een onthaaltehuis,19 mannen en vrouwen die in een transitwoning 
verbleven  

• 273 mensen genieten van een medische opvolging, 63 personen krijgen een 
psychiatrische opvolging. 
 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 
Website: www.seniorenkbcbrussel.be         



Momenteel zijn er 58 ‘Spullenhulp’ 2de-handswinkels, voornamelijk gelegen in Brussel en 
Wallonië. Na in het verleden ook actief te zijn geweest in Vlaanderen, overweegt men om 
opnieuw verkooppunten te openen in Vlaanderen (Gent, Antwerpen, …). 
 
Kerndoelen van die winkels: 
Mensen (werknemers) een job geven.  
Aan cliënten wordt de kans gegeven om kwaliteitsgoederen te kopen tegen een lage prijs. 
In dat verband is ‘Label Jaune’ vermeldenswaardig: een upcyclingsmerk waarbij unieke 
kledingstukken worden gemaakt en verkocht in een selectie van Spullenhulpwinkels. 
Dat  creëert ook een ecologische meerwaarde waardoor wordt bijgedragen tot een 
verantwoordelijk milieu- en afvalbeheer. 
En tot slot: fondsen genereren. 
 
De leden van Hobbyclub Kunst & Cultuur, Seniorenclub KBC Brussel krijgen een persoonlijke 
rondleiding met uitleg. Samen bezoeken wij o.a. de centrale hall waar de ingezamelde 
goederen binnenkomen en worden klaargemaakt voor de verkoop. 
 
Voor deze namiddagactiviteit voorzien wij twee groepen.  
Een eerste groep vangt het bezoek aan om 14 uur, de tweede om 15 uur. 
Vermeld dus bij uw inschrijving indien u een voorkeur heeft om: 

A. Het bezoek te starten om 14 uur 
B. Het bezoek te starten om 15 uur 
C. C geen uitgesproken voorkeur m.b.t. het aanvangsuur. 

Wij gaan– in de mate van het mogelijke – proberen rekening te houden met uw voorkeur. 
 
‘Spullenhulp’ vraagt geen inschrijvingsrecht. Toch heeft het Bestuur van KBC Seniorenclub 
Brussel beslist aan de deelnemende leden 15€ te vragen. Dat geld wordt integraal 
overgemaakt aan Spullenhulp. 
 
Betreft uw deelname: 

• Deelnemers komen op eigen kracht naar Anderlecht.Er is een beperkte 
bezoekersparking op de site. Van het metrostation ‘Coovi’ is het 1,2 km tot aan de 
ingang. De site ligt ook in de nabijheid van diverse buslijnen. 

• Persoonlijke bijdrage: 15€/persoon.  
• Inschrijvingsperiode: van 23 tot en met 30 januari 2023. 
• Inschrijvingsgeld (15€ p/p) te storten op bankrekening BE21 7340 3332 8603. 
• Vermeld bij  uw betaling: 

A (Het bezoek start om 14 uur) 
B (Het bezoek start om 15 uur) 
C (Geen uitgesproken voorkeur m.b.t. het aanvangsuur v/h bezoek). 

 
Er wordt ditmaal wel een bevestiging van je inschrijving verstuurd met vermelding van het 
aanvangsuur van je bezoek. 
  
 We kijken er naar uit! 
 
Opgelet: in het gebouw zijn er op sommige plaatsen trappen. 



 
We wijzen er nog even op dat er foto's worden gemaakt op vele activiteiten van de 
KBC Seniorenclub Brusselen dat we die ook op onze website publiceren. Als je dat 
niet wil, kan je ons dat steeds laten weten bij jouw inschrijving of ook achteraf als je 
jouw foto op de website ziet staan. Dan doen we onmiddellijk het nodige.  
 
Namens het Bestuur, 
  
Leo Verhoeven 
  
Te volgens weg wanneer je toekomt in metrostation COOVI / CERIA.  
 

 
 
De Zuunstraat begint naast de Ikea vestiging van Anderlecht (Bergense Steenweg) 

 


