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Beste lezer, 

 

Deze nieuwsbrief is helaas korter dan u van ons gewend bent. Toch zijn er een aantal zaken, waarvan 

wij u op de hoogte willen stellen. 

Als gevolg van de contactbeperkingen i.v.m. het virus COVID 19 hebben wij dit jaar geen spelactivitei-

ten kunnen uitvoeren. En niet alleen de door het RIVM en het kabinet opgelegde contactbeperkingen 

waren hier de oorzaak van, maar ook andere meningen.  

Want toen het rond het midden van het jaar de goede kant op leek te gaan, hebben wij ook niet ge-

speeld. In de ziekenhuizen waren op de kinderafdelingen alleen de ouders welkom en op alle andere 

locaties voor kinderen en volwassenen, met of zonder beperking, wilden wij onze vrijwilligers niet 

bloot gaan stellen aan mogelijke besmettingen.  

Dus ook onze griezeltocht hebben wij reeds in een vroeg stadium gecanceld, omdat het redelijkerwijs 

niet van mensen verwacht kan worden dat ze in het donker op 1,5 m afstand van elkaar kunnen blij-

ven. 

Dat waren allemaal zaken die zich tijdens dit jaar hebben afgespeeld. En nu nog steeds zijn we er niet 

vanaf. Sterker nog, met de laatste lockdown zijn alle contactbeperkingen nog sterker geworden. Het 

Bestuur van de Stichting heeft daarom besloten om de spelactiviteiten pas weer op te pakken, zodra 

de 1,5 m regel en andere contactbeperkingen worden opgeheven. 

 

Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. Op 8 januari 2021 gaat Nederland beginnen met vac-

cineren tegen het virus en momenteel is de verwachting dat vele (alle?) Nederlanders aan het einde 

van 2021 zijn ingeënt.   

Voorwoord 
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We weten nog niet wat dat betekent voor de spelactiviteiten voor de kinderen (opstelling ziekenhui-

zen, bereidwilligheid vrijwilligers) en voor de griezeltocht (al dan niet handhaving 1,5 m). We zullen u 

in de loop van het komend jaar middels deze Nieuwsbrief daarover informeren. 

 

Wat de ontvangen giften en donaties betreft wil ik onze vrijwilligers, die afstand doen van hun onkos-

tenvergoeding, maar ook  anderen als donateur, erop wijzen dat de Stichting Samen Spelen een ANBI 

status heeft en dat u uw gift (ook dus de onkostenvergoeding, die u niet wilt ontvangen) kunt aftrek-

ken als gift in uw opgave voor de Inkomstenbelasting. 

 

In augustus kregen wij het verschrikkelijke bericht dat Theo van Leeuwen, de echtgenoot van onze be-

stuurder Hanneke van Leeuwen, is overleden. Theo was al enige tijd ziek, maar toch kwam zijn overlij-

den onverwacht. Wij wensen Hanneke veel sterkte met de verwerking van dit verlies. 

 

Aan het einde van dit vreselijke jaar vernamen wij wederom verschrikkelijke nieuws, namelijk dat Peter 

van Baar, de bakker van Akersloot, de sponsor van de Stichting met betrekking tot de broodjes bij de 

griezeltocht en de echtgenoot van onze schminker Edith van Baar, plotseling in zijn bakkerij is overle-

den. Op een veel te jonge leeftijd en totaal onverwacht.  Wij wensen Edith en haar kinderen veel 

sterkte bij dit enorm aangrijpende verlies. 

 

Dit zijn vreselijke berichten in een verschrikkelijk jaar. Een jaar zonder spel, een jaar met ziektes en 

overlijden van dierbaren, een jaar met veel vrees bij veel mensen. Maar laten we met zijn allen hoop 

putten uit de huidige ontwikkelingen en inentingen met een vaccin. Laten we alsjeblieft blijven hopen, 

want hoop doet leven en hoop sterkt ons om de huidige zware tijd te doorstaan. En laten we contact 

blijven houden met elkaar. We kunnen weliswaar lijfelijk niet erg close zijn, maar contact op 1,5 m blijft 

mogelijk en vooral ook contact via de telefoon, via de mail, via facetime of via de sociale media. Samen 

kunnen we veel aan.  

Samen leven, samen elkaar steunen en helpen en misschien later weer samen spelen. 

 

Namens het Bestuur en de redactie wens ik u een heel gezond en gelukkig 2021. 

Siem Schoon  

 

 

 

 

 

Anneke van Baar, afstand onkostenvergoeding  € 80,88 

Marc Blankestein € 50,00 

Van de Rabobank ontvangen via de actie Rabo Clubsupport, met dank aan 
alle Rabo leden die op de Stichting hebben gestemd  € 165,54 

Restaurant De Buurvrouw/ diverse deelnemers Happen en Trappen - hun 
inleg/deelname geld aan de afgelaste activiteit                                                  € 197,50 

Mytylschool De Ruimte in Bergen € 50,00 

Diverse donateurs van de Stichting € 147,00 
 
 

  

Voorwoord (vervolg) 

Ontvangen giften en donaties 
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Poppen donaties 

Happen en Trappen 

  

 

Ellen Rohde, die zelf ziek is, heeft het afgelopen jaar een project opgestart om cadeautjes te 

maken en geven aan arme kinderen. De Stichting heeft Ellen hierbij geholpen door meerdere 

cadeautjes aan haar te doneren, om daar mooie presentjes van te maken. 

 

Omdat de Stichting de geplande activiteiten in het Haga ziekenhuis/ Juliana Kinderziekenhuis  

in Den Haag heeft moeten annuleren, heeft de Stichting aan het ziekenhuis vijftig Gilat poppen 

gedoneerd.  

De poppen zijn door de creatief directeur van de Stichting Gilat, Bart Bosch,  namens de Stich-

ting Samen Spelen, overhandigd aan Mascha Akkerman van het Haga ziekenhuis. Zo’n pop 

wordt door de pedagogische medewerkers aan een kind gegeven, zodra het wordt opgeno-

men in het ziekenhuis. 

 

 

 

 

 

 

Helaas is de activiteit Happen en Trappen, opgezet o.a. door restaurant De Buurvrouw in Cas-

tricum, in verband met corona gecanceld. Maar de Stichting heeft in plaats daarvan een dona-

tiebox op de bar mogen plaatsen.  

Helaas heeft die nog niet goed kunnen renderen 

doordat de horeca al zeer snel op slot moest.  
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Bestuurs- en andere mutaties 

 

 

 

Het afgelopen jaar is door het Bestuur veel werk verzet om een knuffel van de 

Stichting Samen Spelen te laten maken. Bij diverse leveranciers zijn offertes 

opgevraagd en prototypes gevraagd wat geleverd kan worden. Qua model is 

besloten om de modellen van MUP en AP te gebruiken, de beide poppen waar 

de Stichting al vele jaren lang allerlei activiteiten mee uitvoert. 

 

Uiteindelijk is besloten om er voorlopig vijftig te laten maken door de dames 

van Het Haakcafé in zwembad De Zien. Deze dames hebben reeds meerdere 

keren gratis en voor niets knuffels voor de Stichting gemaakt. Deze keer is het 

niet gratis, maar op deze manier kan de Stichting ook eens wat terug doen 

voor Het Haakcafé. 

 

Voor diegenen onder u, die meer willen weten over het financiële reilen en zei-

len van de Stichting, op de website van de Stichting Samen Spelen kunt u op de homepagina on-

der de link van “algemeen nut beogende instelling” meer vinden hierover. 

 

 

 

 

 

In het najaar van dit trieste jaar heeft Hanneke van Leeuwen haar bestuursfunctie als secretaris 

neergelegd. Hanneke heeft dit werk vele jaren met veel inzet en plezier gedaan. Na het overlijden 

van haar echtgenoot, Theo, en eerder van een andere dierbaar familielid, had Hanneke andere za-

ken aan haar hoofd, die voor haar meer belangrijk zijn. Wij bedanken Hanneke voor haar jaren-

lange creatieve inbreng en wensen haar veel sterkte en geluk voor de toekomst. 

 

Hanneke blijft nog wel bij de Stichting actief als vertrouwenspersoon. Dus bij vermeende overtre-

dingen van de gedragscode kan zij nog steeds telefonisch op de hoogte gesteld worden. 

Het secretariaatswerk in de Stichting is overgenomen door een reeds zittende bestuurder, Matthé 

Mooij. De afgelopen tijd heeft Matthé getoond een kritische en opbouwende bestuurdersblik te 

hebben en daarom laten wij met een gerust hart, het secretariaatswerk aan hem over. 

 

 

Dit jaar heeft Jamila Cheour een nieuwe werkomgeving gevonden, namelijk SEIN (Stichting Epilep-

sie Instellingen Nederland). Zij zal daardoor minder met de handpop kunnen gaan optreden. Ge-

lukkig zijn er vrijwilligers bereid gevonden om deze spelactiviteit over te nemen. 

 

Een andere activiteit van Jamila, het organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten of vrijwilligersuitjes, 

wordt voortaan gedaan door de nieuw ingestelde feestcommissie, Wendy Poelman 

en Petra Bok. Voorlopig moeten zij zich noodgedwongen nog even rustig 

houden, maar wie weet kan er eind 2021 of in 2022 weer wat gebeuren. 

 

Met enkele andere vrijwilligers wordt overlegd hoe we de trainingen en 

workshops nieuw leven in kunnen blazen. Zodra hierover meer bekend is, 

wordt u hierover geinformeerd. 

Stichting Samen Spelen Knuffel 


