
 
 
 
Projectbeschrijving  :  Breien voor goede doelen. 
 

Elke dinsdagmorgen zit in het Schenk Atelier Katoen, Prismare (Roombeek) in Enschede 
een groep dames te breien. Op donderdagmorgen komt in Hotel National aan het Burg. 
Jansenplein in Hengelo ook een groep breisters bij elkaar. Daarnaast zijn er zowel in 
Hengelo als in Enschede nog diverse thuisbreisters, dames die breien heel erg leuk vinden, 
maar dat liever thuis doen ipv in een groep. Deze breiclubs zijn ijverig bezig met het breien 
van warme kleding  : Truien en truitjes, sokken, mutsen en sjaals, gebreide en gehaakte 
dekens en poppenkleren. Van alle kanten komt het breigaren binnen en nieuwe bollen 
worden door de breisters zelf ingekocht en betaald. 
Er wordt gebreid voor Stichting Kleine Kracht in Hengelo! 
 
Een paar keer per jaar reist een tweetal mensen van de stichting Kleine Kracht een 
vrachtauto achterna. Deze is dan al volgepakt met spullen onderweg naar Moldavië. Daar 
aangekomen gaan de twee -samen met de vaste "hulp"groep Roemeense vrijwilligers- zelf 
op pad om de ingezamelde gebruiksvoorwerpen bij de inwoners af te leveren. Zo komt alles 
op de juiste plek terecht! Hierin schuilt de kracht van de stichting.  
Op de website  www.kleinekracht.com is alles te lezen over het werk van de stichting.  
Lees ook de nieuwsbrieven. Daarin wordt verhaald over de ontwikkelingen en vorderingen 
van hun projecten. Die inzet daartoe verdient respect en bewondering! 
 
Elk half jaar houden de breiclubs een inzamelochtend, waar ook de 
thuisbreisters hun gebreide kleding komen brengen voor het goede doel. 
Een vrijwilliger van de stichting haalt de tassen en dozen vol breiwerk op 
en bedankt in de nieuwsbrief de breisters voor hun inzet en betrokkenheid : 
"Uw hulp blijft nodig! Namens de mensen in Roemenië willen we iedereen 
bedanken die mutsen, sjaals en truien gebreid hebben. Voor de invallende 
winter is deze kleding zeer welkom. Ook dank aan allen, die 
poppenkleertjes enz. gebreid hebben." 
 
Naast het breien van warme kleding voor de mensen in Roemenië, wordt 
er met diaconaal geld incidenteel kortlopende acties georganiseerd. Zo is 
de winteractie "Brei een muts en een sjaal voor de Voedselbank" gehouden en zijn er 
schooltruien voor kinderen in Kenia gebreid. De Diaconie zet dan geld om in breigarens en 
deelt pakketjes wol met een patroon  uit voor de liefhebbers. Na een tijdje worden de 
werkstukken overhandigd aan de gekozen doelgroepen. 
 
Het is gezellig bij de breiclubs en het geeft voldoening om voor goede doelen bezig te zijn. 
Iedereen is welkom om mee te doen. Voor wie moeite heeft met breien en/of haken zijn er 
altijd mensen om te helpen.  Kom erbij en brei een steekje mee! 

 
 
 
Ligt er nog ergens wol of garen op een zolder of in een kast 
en wordt het niet meer gebruikt? Dan kan het altijd afgegeven 
worden bij de breiclubs. Zij zijn er gek op! 
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