
Denk je aan een tof cadeau voor je kind of kleinkind, je nichtje 
of het zoontje van je vriendin? Word je binnenkort mama,  
papa, oma of opa? Denk je duurzaam en zoek je nog mooie 
kinderspullen die niet persé nieuw moeten zijn?

Welkom in het Mamadepot.

In het Mamadepot vind je mooie tweedehands spullen  
voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar: kleding, bedjes,  
verzorgingsmateriaal, buggy’s, speelgoed, fietsjes, schoolgerief, 
kinderboeken ... allemaal voor een miniprijs.

Heb jij nog kinderspullen die je zelf niet meer nodig hebt of 
gebruikt? Je kan er anderen blij mee maken. Breng ze gratis 
binnen in het Mamadepot. Dat wat we verkopen, mag je ons 
ook in mooie, bruikbare staat bezorgen. We nemen de spullen 
in ontvangst, sorteren en verkopen ze … aan zachte prijzen.

Spring eens binnen in het Mamadepot.
Je bent meer dan welkom.

Mamadepot Laakdal
Fortun, Smissestraat 3
2430 Laakdal

Openingsuren
• elke 1e zaterdag van de maand van 14 tot 16 u.
• elke 3e woensdag van de maand van 14 tot 16 u.
Op deze momenten ben je welkom om spullen te 
kopen én om materiaal binnen te brengen. 

SamenFerm.be/mamadepot
E-mail: mamadepotlaakdal@gmail.com
Volg ons op Facebook: Mamadepot Laakdal

https://www.samenferm.be/netwerk/mamadepot


We zijn meer dan een winkel.  
Een ontmoetingsplek, ook dat is 
het Mamadepot. Voor iedereen. 
Uit de dichte of iets verdere buurt. 
Bij een drankje is er tijd voor een 
gezellige babbel, leer je andere 
fans van het Mamadepot kennen 
en neem je nu en dan deel aan 
een leuke workshop of infosessie. 
Spring eens binnen. Altijd welkom.

Grote schatten voor kleine schatten

SamenFerm.be/mamadepot

VU: Monique De Dobbeleer, directeur Ferm vzw,  
Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal

Zin om mee te werken aan een duurzame, solidaire en 
warme buurt en vorm te geven aan het Mamadepot in 
Laakdal? We zien je graag komen. Je kan mee nadenken, 
de handen uit de mouwen steken, onze winkel mee 
organiseren en open houden …  
Vele handen maken licht werk.

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken voor het 
Mamadepot Laakdal? Laat het ons weten.

Voor meer info en vragen, contacteer
Lief Van Loy, lief.vanloy@gmail.com
Veerle Van Welden, 0479/96 19 51,  
mamadepotlaakdal@gmail.com

Mamadepot Laakdal is een initiatief van:  
Ferm en Fortun, met de steun van Cera.

https://www.samenferm.be/netwerk/mamadepot

