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Na een drukke voorbereiding zijn we 1 januari 
2015 echt gestart met de Stichting. De doelstel-
ling die we het afgelopen half jaar hebben gehad 
was de feestjes geven, kijken hoe dit loopt, daar 
ervaringen uit trekken en dingen verbeteren voor 
de toekomst. Inmiddels hebben we nu ruim 12 
feestjes gegeven. De feestjes worden door een 
ieder als positief ontvangen en het blijkt een 
toevoeging te zijn op alle initiatieven die er zijn 
om deze groep mensen te helpen en te onder-

steunen. 

De reacties 
die we van 
de ouders 
krijgen zijn 
hartverwar-

mend, daar doen wij en ook jullie het voor.
Er zijn feestjes gegeven voor kinderen van 5 en 
ook van 12 jaar oud. Als we kijken naar het type 
feestjes dan zijn de volgende feestjes gegeven:

• Schijn een lichtje op mij
• Alle kleuren van de regenboog
• Ruim je rotzooi op
• Back to school
• Going to ibaza
• Eigenwijze sushi maken

Feestjes
Wat hebben we tot nu toe gedaan?

1 van de leermomenten van de afgelopen 

6 maanden is dat we een aantal keren met 

ouders te maken hebben gehad die als 

vluchteling naar Nederland zijn gekomen 

en als gevolg van een taalbarriere soms 

moeilijk begrijpen wat wij als stichting 

doen. Hier zullen wij in overleg met de 

Voedselbank de komende periode probe-

ren een oplossing voor te zoeken.



Op de feestjes hebben we ook altijd ver-
kleedspullen staan en maken we een foto-
reportage met de kinderen. De foto’s die 
hier genomen worden komen weer terug 
in een fotoboekje wat we na een aantal 
weken aan de ouders en het kind geven als herinnering aan het feestje.

Verkleden en 
fotograferen



In deze nieuwsbrief willen we u ook het 
bestuur even voorstellen. 
Van links naar rechts,
John van der Zouwen: secretaris, 
Alexandra de Kreij: penningmeester, 
Peter van den Herik: voorzitter. 
Het bestuur is op dit moment druk bezig 
met opzetten van het vrijwilligersbeleid en is ook aan het onderzoeken naar mogelijke uitbreidingsgebieden van de stichting.Bestuur    

voorstellen



In SKB Barendrecht hebben wij een goede 

partner gevonden voor wat betreft het 

beschikbaar stellen van de locaties. In de 

eerste gesprekken zijn we uitgegaan van 3 

mogelijke locaties. Na ca. 6 weken kwamen 

we er al achter dat een vaste locatie veel 

handiger is. Op dit moment gebruiken we 

de locatie Buitengewoon, Zuider Carnis-

seweg 110, 2993 AZ  Barendrecht (tegen-

over de hockeyvelden van HCB). Dit is een 

speciale locatie waar de SKB zeer recent is 

gestart.

Locatie



Een feest is pas een onvergetelijk feest als 

er een leuke taart bij zit. We hadden niet 

verwacht dat er zo veel mensen zijn die 

onze stichting een warm hart toedragen 

en bereid zouden zijn om voor de kinderen 

een taart te maken. Het lijkt inmiddels 

wel een wedstrijd geworden van wie de 

mooiste taart maakt, dat is niet waar het 

om gaat, want voor elk kind is elke taart 

die ze krijgen al uniek. Wij willen via deze 

nieuwsbrief dan ook alle mensen bedan-

ken die de afgelopen periode ons hebben 

geholpen hiermee en hopen dat jullie ook 

in de toekomst bereid zullen zijn om jullie 

bijdrage te leveren.

Taarten



Op elk feestje wat gegeven wordt zorgen we er ook voor dat de aankleding zo maximaal mogelijk is. Daar kunnen ballonnen natuurlijk niet bij ontbreken. In samenwerking met Deco010 wordt elke feest dan ook echt onvergetelijk.Ballonnen



 Vrijdag, 2 juli werd er door de leerlingen van het Dalton Barendrecht een cheque overhandigd aan twee goede doelen. Ze hadden met elkaar maar liefst 4200 euro opgehaald met een sponsorloop op 5 juni. Florine van der Hulst en Doris Torenbeek hadden het meeste geld opgehaald en mochten de cheques overhandigen. De stichting IanCare4parents ontving 2100 euro en de Stichting Altijd Feest kreeg hetzelfde bedrag. Ze stonden met kippen-vel op hun armen bij de overhandiging.
Bron: http://www.deschakelbarendrecht.nl

Dalton haalt 
4200 euro op



Dankzij jullie steun is het mogelijk dat wij nu kunnen doen wat we doen. Hier zijn we jullie zeer erkentelijk voor. Indien we echter willen gaan uitbreiden en willen continueren zullen we nog meer vrienden/partners en donateurs nodig hebben. Wellicht kunnen jullie andere mensen en bedrijven aandragen die net als jullie onze stichting een warm hart toedragen.

vrienden partners  donateurs


