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Wat doet stichting Litania (sponsor van ons G-team)?  
 

“Ons hoofddoel is om kinderen met een beperking te helpen aan materialen die niet vergoed 
worden door zorgverzekeraar of gemeente.  
Het geld wat hiervoor nodig is proberen we te werven uit de tweedehandswinkels in Hengelo, 
Brummen en Doesburg.  
U kunt hier bijvoorbeeld denken aan een aangepaste fiets of een badstoeltje.  
Maar ook voor andere stichtingen of verenigingen proberen wij 

ondersteuning te bieden zodat kinderen met een beperking het makkelijker 
of toegankelijker gemaakt wordt om mee te kunnen doen. Wij hebben 
bijvoorbeeld al verschillende scholen dyslexieboeken gegeven maar ook een 
gehele verschoonruimte met aangepast toilet en verschoontafel 

gerealiseerd.   
 
Dus vanuit de stichting proberen we in de breedste zin kinderen te 

ondersteunen die ondersteuning of hulp nodig hebben om verder te komen 
of een onderdeel te kunnen zijn in de maatschappij.  
Ook bij de gemeente Bronckhorst denken we mee om speeltuinen 
toegankelijk te maken binnen de gemeente.  
 
Maar in onze winkels geven we ook ondersteuning aan mensen met een beperking of een stukje 
re-integratie voor mensen met een afstand (op welke wijze dan ook) tot de arbeidsmarkt. Dit gaat 

natuurlijk wel in samenwerking met de gemeente Bronckhorst, Philadelphia, ‘s Heeren Loo en 
school De Lans in Brummen. Ook hebben we vaak maatschappelijke stagelopers bij ons in de 
winkels.  
Daarnaast doen we ook een stukje gezinsondersteuning voor eventuele vragen die er liggen binnen 
de gezinnen waar iemand een beperking heeft.’’ 
  

Waarom sponsor bij het G-team?  

“Een jaar geleden heeft vv Doetinchem ons benaderd en zo is het balletje gaan rollen. We wilden 
iets doen voor een G-team en toevallig dat vv Doetinchem een sponsor zocht. Het is mooi om te 
zien dat we ook het G-team kunnen voorzien van nieuwe kleding. Dat doet ons goed.’’    
 
Wat doet corona met de stichting?  
“Door de Corona moesten ook wij onze winkels sluiten. Erg jammer want zo lopen wij natuurlijk 

inkomsten mis. Maar ook de inbreng van spullen is dus een stuk minder. Maar gelukkig worden we 
nog wel steeds bevoorraad door verschillende mensen die ons via telefoon of mail weten te vinden. 
Er zijn ook mensen die spontaan aan ons doneren op ons rekeningnummer, omdat ze vinden dat 




