
 
 

Stichting Armoedefonds biedt menstruatieproducten aan voor meisjes en vrouwen die daar geen geld 

voor hebben. Een organisatie of initiatief stelt hun locatie beschikbaar als uitgiftepunt. Door producten 

gratis te verstrekken via lokale uitgiftepunten willen we menstruatie-armoede een halt toeroepen.  

 

Gemeenten in Nederland die menstruatieproducten beschikbaar willen stellen, kunnen dit in 

samenwerking met het Armoedefonds organiseren. De gemeente financiert een X aantal dozen. Het  

Armoedefonds zal deze verspreiden onder de uitgiftepunten in de betreffende gemeente. 

 

Uitgiftepunten  

Per gemeente worden er uitgiftepunten gerealiseerd. Een uitgiftepunt bij een lokale organisatie heeft bij 

voorkeur een ANBI of SBBI status. Een uitgiftepunt kan ook een particulier initiatief (zoals een deelkastje, 

minibieb of weggeefkastje) zijn, waar één of meerdere vrijwilligers verantwoordelijk zijn voor het 

uitgiftepunt en met regelmaat een terugkoppeling geven over het verbruik, reacties, etc. Bij het 

selecteren van een uitgiftepunt is het belangrijk dat de locatie laagdrempelig is, vrouwen bereikt in de 

doelgroep en enthousiast wil meewerken aan dit initiatief.  

 

Rolverdeling Gemeente en Armoedefonds  

Een gemeente kan met een geldbedrag het Armoedefonds de mogelijkheid geven om uitgiftepunten in de 

gemeente te realiseren. Daarnaast kan de gemeente suggesties doen voor mogelijke uitgiftepunten. Het 

geldbedrag wordt omgezet in dozen met menstruatieproducten, welke worden verspreid onder de 

uitgiftepunten in de gemeente. Het Armoedefonds koppelt het aantal verstrekte dozen terug naar de 

gemeente. Mochten er meer dozen afgenomen worden omdat de behoefte hoog is dan zal het 

Armoedefonds dit tijdig berichten aan de gemeente. Mochten er minder dozen afgenomen worden dan 

verlengen we de duur van de uitgifte.  

 

Praktisch  

De prijs van 1 doos is 150 euro. Dit is inclusief producten, administratie, handeling en het versturen van 

de doos. Het Armoedefonds zorgt voor de producten en het bevoorraden van uitgiftepunten. Het 

Armoedefonds werkt met assortidozen. In een doos zitten 100 à 120 producten. De verhouding is 10 

procent tampons en 90 procent maandverband. De inhoud is afhankelijk van de beschikbaarheid van 

producten. De inhoud kan daarom per doos verschillen qua merk, soort en maat. Het Armoedefonds 

probeert ook duurzame producten zoals bijvoorbeeld menstruatiecups en maandverband van biologisch 

katoen mee te nemen in het assortiment.  

 

Een uitgiftepunt ontvangt een doos binnen een week na aanmelding. Zodra de voorraad op is, wordt een 

nieuwe doos bij het Armoedefonds aangevraagd. Bij grotere locaties kan besloten worden meerdere 

dozen per keer aan te leveren. Een uitgiftepunt kan zelf beslissen hoe zij de producten aanbieden.  

 


