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Al meer dan 70 

breigroepen 

actief! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal breigroepen van Wool for Warmth groeit explosief: 

in oktober tellen we al meer dan 70 groepen in Den Haag en 

omgeving, en vanuit andere steden komt de vraag om ook 

groepen te mogen oprichten. Wat fijn dat zoveel mensen zich 

bekommeren om de daklozen en zich daarvoor willen inzetten! 

Maaltijd voor breisters met Van Harte restaurants  

Donderdag 21 november biedt Wool for Warmth samen met de Van 

Harte restaurants een lekkere en gezellige maaltijd aan bij Florence 

aan de Hofzichtlaan. U kunt desgewenst gehaald en gebracht worden. 

Opgeven bij B.Lachhab@restovanharte.nl, 06 23189327 of via de 

website www.restovanharte.nl. 
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 Afscheid Rita   

    Vrijwilliger Rita, links op de foto, die de drijvende kracht   

    was bij het oprichten van de breigroepen, gaat zich nu aan   

    andere dingen wijden. Aanspreekpunt voor iedereen is de   

    initiatiefneemster van Wool for Warmth, Cathy, rechts op de   

    foto.  

      

 

    Woensdag 13 november leverde Wool for Warmth weer een   

    lading af bij de soepbus. Op de foto: vrijwilliger Esthete pakt de  

    spullen in.  
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"Ik heb al een 

sjaal, ik hoef 

alleen maar een 

muts" 

 

Wool for Warmth maakt daklozen Straatpastoraat 

blij 

Vrijdag 11 oktober was het zover: Projectleider Cathy, Rita, Monique, 

Ridwaan en Esthete van de Wool for Warmth Challenge reisden af 

naar het Straatpastoraat om breiwerk en kleding af te geven. Al 

maanden verzamelde Cathy Delhanty, de initiatiefneemster van de 

Wool for Warmth Challenge behalve wol ook gebruikte warme 

kleding in. 

Pastores van het Straatpastoraat helpen daklozen bij allerlei 

problemen. Elke vrijdag koken vrijwilligers een maaltijd voor zo'n 

120 mensen. Op 11 oktober konden de daklozen bij het eten kiezen uit 

mutsen, sjaals en kleding. "Ik heb al een sjaal, ik hoef alleen maar een 

muts", zei één bescheiden dakloze. "Een echtpaar stond hun keuze af 

te wegen alsof ze in een dure winkelstraat stonden," aldus Cathy. 
 

Donaties en wol stromen binnen  

Door een flinke financiële gift kon Wool for Warmth weer 1769 

knotten wol aanschaffen. Met dank aan de gulle gever! 

Kampioenschap samen breien-picknick   

Op 13 juni 2020 organiseert Wool for Warmth het kampioenschap 

samen breien en haken met een gezellige picknick. Als we meer dan 

3083 breisters en haaksters hebben gaan we het World Record Knit in 

Public uit het Guiness Book of Records verbeteren!   

  

www.woolforwarmth.com, 

www.facebook.com/woolforwarmth 06 1557 0036 
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