
 

 

IJspret.  
Tijdens de vorstperiode, in  
december, heeft de begeleiding 
de kans benut om de jongens de 

kou en het ijs te laten ervaren. 
Hieronder foto’s van Job,  
Pascal, Tjakko, Erik en  
begeleidster Nicoline. 

Wist je dat… 
∗ we een vloeistofprojector 
hebben kunnen aan-
schaffen die een rustge-
vend snoezeleffect geeft 
in de gemeenschappelij-
ke ruimte. 

∗ we nieuwe pannen, kof-
fiezetapparaat en ther-
moskannen hebben kun-
nen aanschaffen 

∗ we een functionele tuin 
gaan aanleggen op de 
braakliggende grond 
achter 'Huis. 

∗ we een uurtje draaiorgel 
hebben gehuurd voor 
een feestelijk muzikaal 
tintje. 

∗ we ieders hulp kunnen 
gebruiken om onze 
"kring van betrokkenen" 
uit te breiden 

∗ wij giro nummer 
4253983 hebben t.n.v. 
Stichting ‘t huis als thuis 

∗ Het huis dankzij uw do-
naties steeds meer een 
veilig thuis wordt voor 
de jongens! 
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Glad ijs! 



 

 

 
Geboren 19 september 1991 
Karakter lief, humoristisch, eigenzinnig, gezellig. 
Houdt niet van haasten, opdringerige personen, vroeg opstaan. 
Is goed in draaiende tollende 
Bewegingen maken met van alles, de boel omzeilen, alle gekke 
geluiden van zijn groepsgenootjes imiteren. 
Hier kun je Erik 's nachts voor wakker maken voor een treinrit-
je met een biertje (bvo) en een frikadel voor onderweg, samen 
met pappa, mamma, broer en zus. 
Hobby's zwemmen, fietsen, skelteren zonneschermen kijken, met 
de kratjes bier incl. flesjes en dopjes spelen, treinen e.a. plaatjes 
bekijken, zand gooien in de tuin, met zijn vriendje spelen, met de 
haren spelen van de vrouwelijke begeleidsters. 
Moet je zeker niet mee aankomen een bezoek aan de tandarts, 
een bord pasta of nasi. 

Portret van de jongens 
door Desirée Pardon—van Tol, fotografie Sander Pardon 

 

Geboren 19 juni 1996 
Karakter lieve knuffelkont, natuurmens, opgewekt, energiek, 
fantasierijk. 
Houdt niet van wachten, onduidelijkheid, stamppot, zacht 
brood, melk. 
Is goed in het creëren van de mooiste straaltjes water, klimmen 
en klauteren, fietsen, skelteren, strooien en spelen met zand, 
puzzelen, trampoline springen, allerlei oerklanken nabootsen 
samen met de begeleiding. 
Hier kun je Job 's nachts voor wakker maken chips, dropjes, 
lekker geurtjes ruiken, buiten spelen met water en zand. 
Hobby's met water spelen in douche of (modder-) bad, fietsen, 
zwemmen, bodypainten, zwemmen, wandelen, rennen, het 
strand of bos bezoeken met moeder en zus. 

 

Erik 

 

Job 
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Geboren 30 augustus 1994. 
Karakter vrolijk, muzikaal, opgewekt, beleefd, eigenzinnig. 
Houdt niet van boos zijn, chaos en onduidelijkheid. 
Is goed in strooien, gooien, lachen en liedjes zingen. 
Hier kun je Tjakko 's nachts voor wakker maken een autoritje 
waarbij hij treinen, molens, raceauto's, liegtuigen, motors kan 
kijken en een lekkere boterham met pindakaas met geraspte kaas 
kan eten. 
Hobby's strooien met alles wat voor handen komt, in de tuin spe-
len samen met zijn vriendje, allerlei sporten kijken op tv; van 
schoonspringen tot biljart, roltrappen, boekjes lezen/kijken, met 
pappa een vuurtje maken, met mamma stofzuigen, en met broer 
en zus een wasje doen. 
Moet je zeker niet mee aankomen 'ja" zeggen en "nee" doen. 

 
Geboren 1 juni 1995 
Karakter observerende, eigenwijze lieve knuffelige wiebelkont. 
Houdt niet van gedoe aan zijn gezicht of haren 
Is goed in dansen, rennen, wemmen, evenwicht bewaren. 
Hier kun je Pascal 's nachts voor wakker maken voor een dik-
ke knuffel en een lekker warm bad. 
Hobby's snoezelen, schommelen, loungen met een goed muziek-
je en een wierook geurtje, muziek maken; slaan op de trommel, 
zwemmen bij pappa en mamma met zijn zus of lekker één op één 
met zijn favoriete begeleiders. 
Moet je zeker niet mee aankomen zaterdagmiddag gaan winke-
len in de Haarlemmerstraat in Leiden. 

Geboren 25 januari 1991 Karakter rustig, ondeugend, muzikaal, 
gezellig, vrolijk, stoer. 
Houdt niet van nasi, regen, koude douche of bad. 
Is goed in fiepen met allerlei soorten takjes, schommelen, eigen 
woorden en klanken maken, stoer doen, liedjes neuriën. 
Hier kun je Thomas 's nachts voor wakker maken kaas, warm 
Bad, kopje koffie, bezoekje aan vakantie huisje in Drenthe samen 
met pappa, mamma, broer, zus, opa's en oma, de dorpsfanfare 
en het ziekenhuis. 
Hobby's fietsen, draaiorgels kijken in de stad, zwemmen, akoes-
tiek van de stationshal testen en daarna treinen kijken, tv (GTST) 
kijken of dvd's, met de auto op pad naar Schiphol om vliegtuigen 
en roltrappen te spotten, op vakantie gaan. 
Moet je zeker niet mee aankomen rondje dorp joggen. 

 

 

Thomas 

 

Pascal 

 

Tjakko 
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Steun het goede doel, dat geeft een goed gevoel! 
3 HAVO scholieren zijn aan de slag gegaan met 
de opdracht om voor een goed doel te gaan strij-
den. Ook hebben ze hiermee hun Nederlandse 
vaardigheden in kunnen oefenen. De scholieren 
moesten in groepjes van 3 meerdere opdrachten 
uitvoeren in het teken van het goede doel. Hier-
onder een greep uit hun werkstuk. 
Waarom kozen wij voor dit goede doel? 
Wij hebben niet lang nagedacht over welk goed 
doel wij wilden steunen. Lizzy heeft een neefje 
met een verstandelijke beperking. Hij woont sa-
men met vijf andere kinderen, die ook een ver-
standelijke beperking hebben, in een huis speci-
aal aangepast. De zorg en begeleiding die de kin-
deren nodig hebben, zijn daar dag en nacht! De 
stichting die door de ouders van deze kinderen is 
opgericht het:  
't Huis als thuis. Wij vinden dit een heel mooi 
doel. Bovenaan het verlanglijstje van deze stich-
ting staat een bellenblazer. Daar moet ook bellen-
blaas in. Dat is ons doel Om een bellenblazer voor 
deze kinderen te kopen! De bellenblazer gaat veel 
plezier opleveren! 

Hoe verdienen wij voor dit goede doel? 
Wij hebben verschillende manieren bedacht om 
geld te gaan verdienen voor de stichting 't huis als 
thuis. Hieronder zie je onze ideeën: 
Wij gaan broodjes en drinken verkopen in de kan-
tine van de brugklaslocatie. Dat zal twee keer 
plaatsvinden in de grote pauze. We kopen met 
een startbudget in en kopen knakworstjes en 
broodjes die redelijk goedkoop zijn, maar wel van 
goede kwaliteit. Één van ons kan korting krijgen 
op de broodjes en dus kunnen we zo een goede 
winst maken. 
Wij gaan langs allerlei mensen in de buurt en le-
raren op school, wij vragen of ze chocoladeletters 

willen bestellen. Dan maken we een bestellijst en 
bestellen we de letters bij de 
HEMA. Daar krijgt één van ons korting en kun-
nen we weer heel veel winst maken; kosten per 
chocoladeletter zijn €2,00. €1,00 gaat daarvan 
naar het goede doel. 
We gaan goed investeren en zetten ons 100% in 
voor het goede doel! 
Hoe verliep de samenwerking 
Onze samenwerking verliep echt super goed! We 
zijn meteen begonnen met regelen en plannen. 
We hebben gevraagd aan Meneer Van Haarlem of 
we bij de Brugklaslocatie worstjes mochten ver-
kopen. Het mocht natuurlijk want het was voor 
een goed doel. We hebben alles eerlijk verdeeld. 
Het maken van het werkstuk ging ook goed. Marit 
had bedacht dat we ook chocolade letters konden 
verkopen. We hebben het met zijn drieën waar 

gemaakt om iedereen rond sinterklaas een 
lekkere chocolade letter te geven. YES! We heb-
ben met de worstjes én de choco letters bij elkaar 
€200,= winst opgehaald. Alles gaat en ging dus 
perfect! 
Nou alleen nog wachten op ons cijfer. 
Wat was onze beoordeling? 
‘Jullie hebben een goed idee prachtig ten uitvoer 
gebracht. Grote complimenten hiervoor. Jullie 
actie steekt boven alles uit’.  Cijfer 8.8! 
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Het HAVO-Team Sophie, Marit en Lizzy 

Donateurs van de afgelopen tijd... 

• Sophie, Marit en Lizzy van de Lek & 

Linge uit Culemborg 
 

• De Opa club O.G.C. te Oegstgeest 
 

• Ecce B.V. te Den Haag 

Een nieuwe bank 


