
Schenk een 
zinvol cadeau!



Onze 
Missie  

Het scheppen 
van maatschappelijke waarde is:

01
02
03

Bij Spullenhulp willen we maatschappelijke waarde  
scheppen door nieuwe kansen te creëren om deze  
missie te ondersteunen.

Maatschappelijke ondernemingen krijgen de lastige uitdaging 
om een activiteit van goederen- of dienstenproductie te 
combineren met een sociale missie van dienstverlening aan  
de gemeenschap. Deze dienstverlening aan de gemeenschap 
is onderverdeeld in 3 missies.

Missie ter bestrijding 
van armoede
De opbrengsten van de activiteit 
dragen bij aan de financiering van 
sociale acties ter bestrijding van 
armoede in België.

Ecologische missie
Door inzamelings-, sorteer- en 
verkoopactiviteiten kan 
een hele reeks giften gerecycleerd 
worden.

Missie inzake  
socioprofessionele 
inschakeling
Economische activiteit maakt het 
mogelijk om mensen die ver van 
de klassieke arbeidsmarkt staan, 
te re-integreren.



 Cadeaubonnen 
op maat om te schenken  

aan uw werknemers,  
klanten of partners 

 → Papieren cadeaubonnen 
om in de winkels te besteden 

 → 3 bedragen van € 12, € 21, € 51 
(Combinatie van bedragen ook mogelijk).

 → Beschikbaar in het Nederlands of Frans
 → 1 jaar geldig in onze 27 verkooppunten 

& op al onze producten!
 →  Zinvolle bedragen!

Door bij Spullenhulp te kopen, maakt  
u het voor ons mogelijk om onze sociale  
acties uit te voeren.
Ontdek waarom 
met deze symbolische uitleg.
Bijvoorbeeld …
Met € 12 financiert u een hoofdkussen voor een 
dakloze in onze opvangtehuizen.
Met € 21 financiert u een complete 
verzorgingsset voor een dakloze in onze 
opvangtehuizen.
Met € 51 financiert u alle maaltijden gedurende 
een week voor een dakloze in ons sociaal 
restaurant



Lokaal ,  
Circulair  ,  

Duurzaam , 
En solidair 

Door bij Spullenhulp te kopen, 
koopt u:

Waarom 
cadeaubonnen 

van Spullenhulp schenken? 

Maak uw medewerkers bewust van 
consumptie met een positieve impact 
omdat achter iedere aankoop er meer 
sociale acties opgezet kunnen worden 

die profiteren van de resultaten van 
onze sociaal-economische activiteit 
(opvangtehuizen, sociaal restaurant, 

begeleidingsdiensten, …)

Laat zien dat u zich inzet 
voor het milieu door het 

bewustzijn voor alternatief 
consumeren te vergroten 

Steun een Belgische 
onderneming die in het 

levensonderhoud van meer 
dan 1000 mensen van alle 

statuten voorziet 

Stimuleer upcycling en 
lokale consumptie met 

talrijke adressen in Brussel 
en het Waalse Gewest 
(Luik, Namen, Waver en 
binnenkort … Charleroi)

Ten eerste hoeft u dan uw 
hoofd niet te breken over 
wat u moet kiezen. Laat 

uw medewerkers vrij om 
te kiezen wat ze echt leuk 

vinden!



Opvang van 
eenoudergezinnen

(opening 2021)
16 alleenstaande ouders 

en hun kind(eren)

Opvang van dakloze
jongeren van 18-24 jaar
Capaciteit: 17 jongeren

Verblijf in een 
opvangtehuis inclusief 

logies, maaltijden, 
administratieve 

opvolging, …
293 gehuisvest in 2019

Thuisbegeleiding
na opvang 

in een opvangtehuis 
116 personen begeleid 

in 2019

Socioprofessionele 
inschakeling

(in de keuken, bij het sor-
teren, in de logistiek, de 
winkel, de kantoren …)
535 personen in 2019

Schuldbemiddeling en 
diverse hulp

zoals voedselhulp, 
juridische en materiële 

hulp, budgetbegeleiding
623 huishoudens 
begeleid in 2019

Opleiding 
elektrische huishoudtoe-

stellen 
en elektromechanica

13 maanden opleiding 
en een attest

30 leerlingen per jaar

Medische check-up en 
psychiatrische opvolging

van onze bewoners
Meer dan 300  

personen in 2019

Door een van onze cadeaubonnen te 
kopen, steunt u hulp 

aan de meest kansarmen:



 Duurzame mode 
voor het hele gezin

ONZE WINKELS 
& PRODUCTEN

ONZE WINKELS 
& PRODUCTEN

 Kleding voor vrouwen
 Kleding voor mannen
 Baby- en kinderkleding
 Vintage outfits
 Trendy accessoires voor iedereen
 Upcyclingcreaties

M
od

e

In elk van onze winkels vindt u honderden 
kledingstukken om uw outfit 

af te maken. Uiteraard duurzaam en met 
unieke kledingstukken.

Winkels voor iedereen. Of u er komt winkelen omdat  
u graag vondsten doet, op zoek bent naar leuke spullen 
of bewuster bent voor de ecologische meerwaarde van 
tweedehands spullen, Spullenhulp zet de toon voor een 

ecologische, vrijgevige en betaalbare winkelbeleving.



 Meubilair
 Brocante

 Elektro
 Huishoudlinnen Hu

is

Herinrichting 
& uitrusting 

 Dvd’s, cd’s en vinyl
 Boeken
 Speelgoed

 Fournituren
  Tweedehandsfietsen 
voor groot en klein Vr

ije
 ti

jd

Ontspanning 
& hobby

ONZE WINKELS 
& PRODUCTEN

ONZE WINKELS 
& PRODUCTEN

Spullenhulp is een grot van Alibaba vol 
vondsten in alle soorten … Van keuken tot 

woonkamer 
via kantoor: er zijn altijd unieke meubels om uw 

interieur in te richten. 
Het maakt niet uit of u geïnteresseerd bent in 

elektro of eerder keukengerei, decoratie 
en voorwerpen nodig hebt die net zo divers zijn als 

krukken of vintage koffers.

Muziekliefhebbers, filmfans, boekenwurmen, 
sportievelingen of ouders met baby's of kinderen.  

Iedereen haalt hier voordeel uit!



✁

1000 Kleerkoperstraat 11 02 217 95 70

1000 Lemonnierlaan 20 02 502 58 47

1000 Hoogstraat 188 
Dinsdag - zondag 10:30-18:00 02 503 47 44

1020 de Wandstraat 121 02 541 24 99

1030 Helmetsesteenweg 199-201 02 248 16 18

1040 Waversesteenweg 800 02 647 34 83

1040  Stafhouder Braffortstraat 9-11 02 734 73 64

1050 Centrale winkel
Amerikaansestraat 101 02 537 30 26

1050 Retro Paradise  
Amerikaansestraat 105 0495 59 26 48

1050 Baby Paradise  
Amerikaansestraat 97 02 537 30 26

1050 Boondaalsesteenweg 453 02 649 54 16

1050 Elsensesteenweg 106 02 512 88 72

1050 Elsensesteenweg 304-306 02 644 04 15

1060 Waterloosesteenweg 149 02 534 79 13

1070 Wayezstraat 129 02 520 20 55

1082 Schweitzerplein 9 02 463 58 67

1090 Jetsesteenweg 683 02 427 21 08

1140 Leuvensesteenweg 918 02 705 57 95

1180 Vanderkinderestraat 160 02 344 24 42

1180 Xavier De Bue straat 38 02 203 63 96

1190 Neerstalsesteenweg 27-33 02 377 92 35

1200  Georges Henrilaan 228 02 733 37 47

1210 Leuvensesteenweg 29 02 218 68 08

1950  Potaardestraat 17 02 767 07 14

4020 Luik Rue Paul-Joseph Carpay 26 04 341 70 65

5000 Namen Rue de Bomel 29 081 23 16 42

1300 Waver Rue Florimond Letroye 3 010 22 78 75
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Femme
Vrouw

Homme
Man

Enfant
Kind

Upcycling

Bébé
Baby

Mercerie
Fournituren

Retro

Livres
Boeken

Linge 
Huislinnen

Allerlei Meubles
Meubilair

Petit Électro
Klein elektro

Gros Electro
Elektro

Vélo
Fiets

Mariage
Huwelijk

Acc. Bébé
Babyaccessoires

Jouets
Speelgoed

Bestelbon

Bedrijf: 

Naam en voornaam van  
de contactpersoon 
binnen het bedrijf:

Leveringsadres  
(1 gratis centraal adres) 

Nummer contactpersoon

Besteldatum

Nederlands (hoev.)Frans (hoev.)

€ 12

€ 21

€ 51

Gewenste hoeveelheden  
(minimum bestelling = 10 stuks).  
Gratis cadeaupapier en hoesje  
voor cadeaubon

Aanbetaling: 30% over te maken op BE42 0682 1291 7754 met de vermelding 
CADEAUBON SPULLENHULP / BEDRIJFSNAAM – NAAM CONTACTPERSOON

Leveringstermijn: 1 tot 2 weken 
 
✉ Ondertekend terug te sturen naar:  
communication@petitsriens.be

Handtekening:

Maandag - zaterdag 
10:30 - 18:00 Onze winkels




