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S4ch4ng Wool for Warmth: 

De s%ch%ng Wool For Warmth is in het leven geroepen door Cathy Delhanty. S%ch%ng Wool 
for Warmth is geves%gd in SOZA Den Haag. S%ch%ng Wool for Warmth hee? als doelstelling 
ieder mens die gedwongen op straat moet leven, de zogenaamde dak-thuislozen, te voorzien 
van warmte. (Wij zullen in dit beleidsplan de term daklozen aanhouden). Mensen die om 
welke reden dan ook op straat zijn beland en zonder enige bescherming tegen de 
weersomstandigheden moeten zien te overleven. Er zijn volgens de CBS sta%s%eken 39.300 
geregistreerde daklozen. Dit betekent dat 1-443 mensen dakloos zijn (17,4 miljoen : 39.300 = 
443). Naar schaVng van de noodopvang zijn er echter meer dan 100.000 mensen in 
Nederland, die gedwongen zijn op straat te leven.  

Waar is het begonnen:  

Drie jaar geleden overleed een goede vriendin van Cathy. De partner van deze vriendin hee? 
de voorraad wol aan Cathy geschonken omdat hij van mening was dat zij er “iets goeds” mee 
zou doen. Cathy kwam op het idee om de nalatenschap van haar vriendin in te zeYen voor 
het goede doel. Zij vormde een groepje breisters en samen maakten zij mutsen en sjaals voor 
daklozen. In 2018 hee? zij haar eerste voorraad afgeleverd aan het opvanghuis in de 
Zilverstraat in Den Haag. In 2018 overleed tevens de eigenaar van een wolwinkel in 
Voorburg. Cathy kreeg een groot deel van de voorraad van deze winkel en besloot ook deze 
wol te gebruiken voor het goede doel. Zo leefden de twee mensen die overleden waren 
voort in een mooie nalatenschap, met hun wol hadden daklozen een beetje bescherming 
tegen de kou.  
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Verspilling tegengaan: 

Veel mensen hebben bolletjes wol en breinaalden ergens op zolder liggen waar niets mee 
gedaan wordt. S%ch%ng Wool for Warmth wil verspilling tegengaan. Inmiddels is Wool for 
Warmth bekend onder de inwoners van Den Haag en omstreken en doneren mensen hun 
voorraad aan de s%ch%ng.  

Sociaal geïsoleerde mensen betrekken bij het project: 

Diverse verzorgingshuizen zijn benaderd en momenteel  zijn er ongeveer 700 mannen en 
vrouwen die brei-en haakwerk verzorgen voor de s%ch%ng. Mensen die in een sociaal 
isolement verkeren worden betrokken bij de s%ch%ng op de diverse brei-bijeenkomsten die 
de s%ch%ng organiseert. Mannen en vrouwen worden ingezet om samen te werken, de wol 
te ontrafelen en de kunst van het breien en haken te leren. Het mooie van dit plan is dat 
mannen ingezet worden om te leren breien en haken voor het goede doel, er is een 
taalschool voor nieuwkomers die 1x per week een ochtend breien en haken organiseert.  

Daklozen voorzien van warmte via diverse instellingen: 

Sinds oktober 2019 is er reeds 1000 kg wol verwerkt tot mutsen en dassen. Er is contact 
gelegd met een aantal opvangcentra zoals de Soepbus van de Kessler S4ch4ng. De Kessler 
S4ch4ng StartKIDZ, een startkit voor baby’s, alles wat een baby nodig hee? voor de 1e drie 
maanden. Er is een hospice voor thuislozen ook van de Kessler S4ch4ng, Wool for Warmth 
breidt voor deze mensen een “troostdeken”. Mensen die komen te overlijden behouden de 
deken en worden ermee begraven.  Het Leger des Heils hee? 23 zakken kleding ontvangen + 
hygiënische producten. S4ch4ng Perspek4ef in Del? hee? kleding, mutsen en dassen 
ontvangen. Ook wordt er voor de kinderen speelgoeddieren van breiwerk gemaakt. Het 
Straatpastoraat in Den Haag verzorgen elke vrijdag een diner voor 120 personen en %jdens 
de kerstdagen zijn er ongeveer 250 mensen.. Op 10 oktober is het de interna%onale 
Thuislozen Dag. Wool for Warmth hee? buiten de mutsen en dassen voor ieder 2 stuks 
kleding gebracht. Voor het Aandachtscentrum in Den Haag zijn op Driekoningen, 150 mutsen 
en dassen gebracht. De Voedselbank ontvangt onder andere winterjassen die Wool for 
Warmth inzamelt. 

Con4nuiteit:  

Cathy Delhanty hee? veel ervaring met netwerken. Om de con%nuïteit voor S%ch%ng Wool 
for Warmth te bewerkstelligen gaat zij bedrijven benaderen die donateur kunnen worden 
van de S%ch%ng. Er wordt momenteel veel kleding en huishoudelijke ar%kelen gedoneerd 
aan de s%ch%ng. Deze kleding wordt als set per maat en gender aangeboden aan de 
bedrijven die dit tegen betaling kunnen afnemen. De kleding die verkocht is, wordt 
vervolgens aangeboden aan de daklozen.  

Bedrijven zoals Shell zullen benaderd worden om als sponsor op te treden. Uit prak%sch 
oogpunt  wordt voornamelijk Acryl breiwol gebruikt. Acryl is een synthe%sche tex%elvezel, 
wat voortkomt uit de petrochemische industrie. In tegenstelling tot natuurlijke wol-
producten is kunnen mutsen en dassen van Acryl eenvoudig in de wasmachine gewassen 
worden, wat belangrijk is voor iemand die op straat woont.  
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Daarnaast wordt er van de gedoneerde wol Toolkits gemaakt voor het maken van 
bijvoorbeeld een kussen. De Toolkit is aan par%culieren leverbaar waarbij duidelijk gemaakt 
wordt dat de kit bestaat uit gedoneerde wol, eventueel wol wat hergebruikt wordt. De 
Toolkit wordt ook ingezet om workshops te geven waarbij mensen die vereenzamen in 
contact met elkaar gebracht worden. Hoe meer er gebreid wordt, des te meer wol wij 
ontvangen. De breiclubs die ontstaan zijn organiseren wol dona%es.  

De focus voor uitbreiding ligt op de Randstad. S%ch%ng Wool for Warmth wordt via de 
genoemde noodopvang geïntroduceerd in andere steden. Elke stad hee? een vergelijkbare 
structuur voor de opvang van daklozen, van deze structuur maken wij gebruik om de 
Randstad en omgeving in te zeYen voor ons doel. Er is een onderzoek voor S%ch%ng Wool for 
Warmth uitgevoerd door MAEX.NL MAEX.NL brengt de sociale voetprint in kaart.   

2019 hee? MAEX.NL berekend dat het aantal uur dat de vrijwilligers besteed hebben aan het 
breiwerk gelijk zou staan aan een omzet van € 130.000. Voor 2020 is de prognose dat er 
113.000 uur besteed gaat worden, dit betekent een omzet  van € 3.200.000.   
De huidige situa4e: 

We hebben eerst de focus gelegd op de liefdadigheid, nu is het %jd voor een verdienmodel. 
De huur voor de ruimte in SOZA wordt uit eigen middelen voldaan. Omdat de omvang van de 
s%ch%ng steeds maar toeneemt zullen er fondsen aangeschreven worden om geld te 
verkrijgen om in ieder geval de huur te kunnen voldoen. Wij zijn inmiddels begonnen om de 
huishoudelijke ar%kelen te koop aan te bieden via internet. Alle middelen die ter beschikking 
staan van de s%ch%ng zijn schenkingen. De opbrengsten van de s%ch%ng (nieuw gemaakte 
mutsen en dassen) worden gra%s weggegeven.  

Inkomsten en uitgaven: 

S%ch%ng Wool for Warmth hee? nog geen jaarcijfers opgemaakt. De uitgaven zijn 
maandelijks: 

Huur INCL btw   € 363  

Huur bestelauto   € 100  

Telefoonkosten (Sim only)  €   10  

Onvoorziene uitgaven € 100 

Wij proberen € 2000 op de rekening te verzamelen om wol aan te kopen indien nodig. Met 
de inkomsten die de S%ch%ng gaat genereren moet aan een aantal vrijwilligers in eerste 
instan%e een onkostenvergoeding gegeven worden en in toekomst een salaris uitbetaald 
worden. Bij uitbreiding naar de Randstad komen er kosten bij. Denk hierbij aan huur en 
overige onkosten. Alle leden van het bestuur hebben toegang tot de bankrekening om de 
controle hierop uit te voeren. De jaarstukken zullen gepubliceerd worden op de website.  
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De organisa4e: 

S%ch%ng Wool for Warmth is opgericht 31.12.2019 (zie de statuten) 

Contactpersoon: Cathy Delhanty 

Telefoonnummer: 06-51029534 

E-mailadres: woolforwarmth@gmail.com 

Postadres: Wilhelmina van Pruisenweg 55, 2595 AN Den Haag 

Kamer van Koophandel nummer: 76 86 15 97 

Fiscaal nummer: 860 813 484 

Bankrekeningnummer: NL 03 INGB 000 7744 155 

Bestuur samenstelling: 

Cathy Delhanty (Canadian), Founder and Chairman 

Eshete Fantaye,  (Ethiopian/Dutch) Opera%ons Director and Treasurer  

OYo Erkelens (Dutch), ICT Director and Secretary 
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