Voorwoord
Beste lezer,
Ook dit jaar een Nieuwsbrief, die korter is dan u van ons gewend bent.
Hoewel er in het afgelopen jaar door corona-beperkingen vrijwel niet is gespeeld, zijn er toch
weer wat zaken waarvan wij u op de hoogte willen stellen.
Laten we beginnen met een positief bericht. Recent is de 1,5 meter maatregel door het kabinet
geannuleerd en komt de samenleving weer langzaam op gang. Ook het samenspelen is dus weer
gestart en wel in de ziekenhuizen. Zowel bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar als in het
Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zijn we weer begonnen om met de handpoppen Jip en Tessa
patiëntjes te bezoeken. Op pagina 3 treft u daarvan een foto aan.
Ook de andere spellen zouden weer kunnen worden opgestart. Vele vrijwilligers hebben gelukkig
aangegeven hieraan weer mee te willen doen. Maar wij willen dit zorgvuldig gaan doen, daar in
deze spellen veel contactmomenten zitten met niet gevaccineerde kinderen en daar ook materialen gebruikt worden, die door vele handen gaan. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de interactieve spellen een vervoerder worden voor het nog steeds aanwezige virus. Daarom moeten de
spellen nog eens nader bekeken en mogelijk hier en daar aangepast worden.
Ook is het weer mogelijk dat het huifbedrijden kan plaats vinden. Het huifbedrijden van de Stichting Dupla en van de Manege zonder Drempels is volgens de informatie op hun websites coronaproof.
Hoewel het verdwijnen van de 1,5 meter beperking de Griezeltocht weer mogelijk maakt, gaat die
ook dit jaar niet door. De opzet en organisatie en voorbereiding van de tocht begint normaliter al
in april en toen zag het er nog niet uit dat de wereld er vandaag zo uit zou zien als nu. Het is onmogelijk om nu nog een tocht te gaan opzetten, dus die is weer verschoven naar het volgende
jaar.
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Voorwoord (vervolg)
Maar om te kunnen spelen hebben we vrijwilligers nodig en daarvan zijn er de afgelopen maanden veel weggegaan bij de Stichting. De corona-tijd is er mogelijk de oorzaak van geweest dat er
elf vrijwilligers hun activiteiten voor de Stichting Samen Spelen hebben gestaakt.
Wat de ontvangen giften en donaties betreft wil ik onze vrijwilligers, die afstand doen van hun
onkostenvergoeding, maar ook anderen als donateur, er nogmaals op 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 aftrekken als gift in uw opgave voor de inkomstenbelasting.
Siem Schoon

Ontvangen giften en donaties

Afstand onkostenvergoeding
Bart van Vliet
Hans Sintemaartensdijk
Jeroen en Miranda Vogelvang
Ivera Musch
Annelies Geldermans
Margot Admiraal
Restaurant De Buurvrouw in Castricum

€ 288,59
€ 108,90
€ 66,38
€ 51,28
€ 30,48
€ 21,00
€ 50,00

Rabo ClubSupport Actie
Ook dit jaar doet de Stichting Samen Spelen weer mee met de Rabo ClubSupport Actie. Tot en
met 25 oktober kunnen leden van de Rabobank in de regio Alkmaar hun stem uitbrengen op een
goed doel, waarna de Rabobank vervolgens een donatie geeft aan dat goede doel, naar rato van
het aantal uitgebrachte stemmen.
De Stichting Samen Spelen staat op de goede doelenlijst van de regio Alkmaar. Vele mensen die ons steunen wonen echter in de regio
Beverwijk/Heemskerk, waar wij niet op de goede doelenlijst staan.
Dit heeft te maken met het door de Rabobank geregistreerde vestigingsadres van de Stichting.
De Rabobank heeft geen optie of mogelijkheid om op de goede
doelenlijst van twee regio’s te staan.
Aan lezers die hun stem bij de Rabobank regio Alkmaar kunnen uitbrengen, willen wij verzoeken
dit te doen op de Stichting Samen Spelen. U kunt nu uw stem uitbrengen via de Rabo app of online op rabobank.nl/clubsupport. Alvast bedankt!
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Vrijwilligers

Medio dit jaar hebben we een inventarisatieronde gehouden onder de vrijwilligers om te vragen of
ze (na de coronatijd) nog actief willen blijven voor de Stichting Samen Spelen. Gelukkig willen de
meesten blijven spelen, maar meerdere mensen hebben zich afgemeld.
Onderstaand de afgemelde vrijwilligers:
Bart van Vliet, Hans Sintemaartensdijk, Margot Admiraal, Anneke van Baar, Ivera Musch en Dirk
Zwerus, Jeroen en Miranda Vogelvang, Astrid Verdikt, Annelies Geldermans en Petra Bok.
Het is jammer dat we deze spelers moeten gaan missen, maar we respecteren hun beweegredenen,
die deels te maken hebben met gezondheid, deels rust en deels met andere redenen.
Toch wil ik hier twee spelers uitlichten, die zeer veel voor de Stichting hebben betekend en die een
behoorlijke trackrecord hebben opgebouwd.
Dit zijn Bart van Vliet en Hans Sintemaartensdijk.
Bart is in november 2003 bij de Stichting komen spelen en heeft de volgende rollen gespeeld:
30 keer Piratenkapitein ArieBombarie, 7 keer Tovenaar, 4 keer Boef, 7 keer in andere kinderspellen,
2 keer als spelbegeleider en 23 keer in griezeltochten en moordspellen. In totaal 73 keer.
Hans is in oktober 1999 bij de Stichting komen spelen en heeft de volgende rollen gespeeld:
4 keer Piratenkapitein ArieBombarie, 4 keer Tovenaar, 4 keer in andere kinderspellen en 31 keer in
griezeltochten en moordspellen. In totaal 43 keer.
Het is ontzettend jammer om zoveel ervaring bij de Stichting te moeten gaan missen.
We danken Bart, Hans, Margot, Anneke, Ivera, Dirk, Jeroen,
Miranda, Astrid, Annelies en Petra dan ook hartelijk voor
hun jarenlange inzet en wensen hun veel succes met hun
andere en nieuwe activiteiten.
Feestcommissie
Omdat Petra zich heeft afgemeld is haar plaats in de feestcommissie overgenomen door Désirée
Pekel. Samen met Wendy Poelman zal zij zich inzetten om jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst of
een uitje te organiseren.

Jip en Tessa weer in actie

Momenteel zijn we weer begonnen met de praatjes met patiëntjes in de ziekenhuizen NWZ en RKZ in respectievelijk Alkmaar en Beverwijk. In Alkmaar Is
Nicolette Datema-Knol actief en in Beverwijk Jamila Cheour. Op bijgaande
foto ziet u Jamila met Tessa in een praatje met een patiëntje in het RKZ.
Omdat we deze activiteit willen gaan uitbreiden worden er nog
drie vrijwilligsters opgeleid door Nicolette en ingewerkt om met de
handpop te gaan spelen.
Linda Kerker, Linda Betjes en Tanja Kaandorp zullen zo gauw dat
mogelijk is met de handpop als reserve inzetbaar zijn in een van de
ziekenhuizen en mogelijk gaan spelen voor kinderen met een beperking.
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Stichting Samen Spelen Knuffels (Mup en Ap)
Zoals al gemeld in onze vorige Nieuwsbrief hebben de dames
van het Haakcafé van De Zien in Uitgeest zich de afgelopen
maanden ingezet om de
knuffels Mup en Ap te maken voor de Stichting.
Beide knuffels zijn jaren geleden bedacht en ontworpen door de beide dochters van Siem en Atie: Fleur
en Eva Schoon.
Op beide knuffels is ook
een patent geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, zodat deze knuffels alleen voor de Stichting
Samen Spelen mogen worden gemaakt.
Inmiddels zijn de eerste twintig knuffels aan de Stichting geleverd en werkt men aan de laatste exemplaren. De knuffels zullen door onze handpoppen Tessa en
Jip aan de patiëntjes worden gegeven met wie zij een praatje maken.

Diverse activiteiten in 2021 (1)

In het eerste kwartaal van dit jaar
heeft Wendy Poelman een kaart gemaakt met voorop het logo van de
Stichting en achterop een korte tekst
van diverse karakters van de Stichting: “de groetjes van” en vervolgens
deze kaarten gestuurd naar diverse
organisaties waar de Stichting regelmatig een spel uitvoert.

Tevens in het eerste kwartaal is er in
de ziekenhuizen een mogelijkheid gecreëerd dat patiëntjes konden beeldbellen met de handpoppen.
Hiervoor zijn posters gemaakt en opgehangen in de ziekenhuizen. Van
deze mogelijkheid is helaas weinig
gebruik gemaakt.
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Diverse activiteiten in 2021 (2)
Zo ook heeft de Stichting in maart van dit jaar een contract gesloten met Bureau Meteau, voor de
opname van het logo van de Stichting als zijnde sponsor van het Beter Boek. Dit is een informatieen kleur- en spelboek dat aan patiëntjes wordt gegeven die dit jaar worden opgenomen in het
Emma Kinderziekenhuis Amsterdam, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk en de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar (v/h MCA).

Medio dit jaar zijn aan de ziekenhuizen RKZ en NWZ knutselspullen aangeboden, zodat de activiteitenbegeleiders daarmee de patiëntjes kunnen vermaken. Bijgaand de reactie van Marleen van
het RKZ.
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