
 

 

 

Wist je dat… 
 
∗ onze stichting met ingang 

van 1 januari 2008 door 
de belastingdienst is ge-
rangschikt als "Algemeen 
Nut Beogende Instelling 
(ANBI)". 
 

∗ voor meer informatie en 
mogelijkheden voor be-
lastingaftrek voor dona-
teurs verwijzen wij u naar 
www.anbi.nl 
 

∗ er op zondagmiddag 5 
oktober 2008 een bene-
fietconcert was? Meer 
hierover in onze volgende 
Nieuwsbrief . 
 

∗ kopij altijd welkom is? 
Mailen kan:  
marlies@thuisalsthuis.nl 

In dit nummer: 

Benefietwedstrijd in Den Haag  

Nieuwsbrief
 

Oktober 2
008, Jaar

gang 6, N
ummer 2 

 
Wist je dat... 
Benefietwedstrijd 
Zomervakantie 
De zus van Tjakko 
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Benefiet-wedstrijd 
Er was eens een voetbalclub in 
Den Haag, Quick Steps genaamd, 
die iets te vieren had. Zij wilde 
dit op een ludieke manier doen 
en bedacht dat het leuk zou zijn 
om het RTL-Sterrenteam uit te 
nodigen voor een wedstrijdje. 
Het RTL-Sterrenteam wilde wel 
komen, maar dat kostte veel 
geld, tenzij er gespeeld zou wor-
den voor een goed doel. “Ik 
weet nog wel een goed doel !”, 
riep Rob Rietveld, oud- voorzit-

ter Zaterdagmiddag (ZAM) van 
Quick Steps, tevens bevlogen 
vriend van Stichting ‘tHuis als 
thuis. En zo geschiedde…… 
Op vrijdag, 6 juni 2008 was het 
zover. Om 18.00 uur kwam er 
een Mercedes-bus voorrijden om 
de jongens, Thomas, Erik en 
Tjakko op te halen en naar Den 
Haag te brengen. Pascal en Job 
bleven thuis, aangezien het spek-
takel voor hun eerder een be-
proeving zou zijn geweest dan 
een feest. 
Bij de voetbalclub in Den Haag 
werden de boys als echte VIP’s 
ontvangen. Iedereen was in rep 
en roer om het ze naar het zin te 
maken en jongens lieten het zich 

heerlijk overkomen. Ook de ou-
ders, broers, zussen en begelei-
ders die mee waren gekomen 
werden in de watten gelegd en 
genoten van alles en met name 
van de VIP’s! 
Toen was het grote moment 
daar; de jongens en hun eigen 
supporters met z’n allen op de 
middenstip en daar kwamen de 
voetballers het veld op. Een ware 
happening; muziek, applaus! 
Een woord van welkom aan allen 
langs de lijn, de voetbalhelden en 
natuurlijk de VIP’s, want daar 
ging het toch allemaal 
om…..Maar liefst 30 sponsors 
hadden een financiele of materie-
le gift gedoneerd ten gunste van 
‘tHuis als thuis, wat resulteerde 
in een waarde-cheque, een te-
goedbon voor gebruik van een 
personenbus voor een lang week-
end en speelgoedpakketten voor 
de jongens. Daarnaast was er nog 
de inhoud van de collectebussen 
die al weken op de bar van de 
club stonden en ook diezelfde 
avond nog rondgingen in het pu-
bliek langs de lijn. 
Een woord van dank, applaus, 
foto’s, foto’s en nog eens foto’s en 
toen….oh, ja; de wedstrijd ! Het 
was met recht.......een sprookje !! 
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In juni was het weer zover! Toen hebben 

Tjakko, Job, Pascal, Thomas en Erik de veilige 
‘tHuishaven ingeruild voor een paar dagen 
Hattem. 
 
Elk jaar is dit toch een spannende aangelegenheid 
want het (meestal redelijk) overzichtelijke en ge-
structureerde programma van alledag moet in-
eens plaats maken voor 5 dagen vakantie. En wat 
is dat dan eigenlijk: vakantie…want moet dat dan 
leuk en ontspannend zijn als ineens alle vastig-
heid en duidelijkheid  wegvalt?? Het vraagt van 
ons dan ook elke keer weer wat extra aandacht 
om ook in een ‘vreemde’ situatie die begeleiding 
te bieden, zodat ondanks de spannende setting de 
jongens toch een leuke, speciale vakantieweek 
krijgen. 
 
Ook dit jaar gingen we naar de Leemkule, een 
vakantiepark waar we de afgelopen 4 jaar ook 
geweest zijn. De jongens kennen dit huis (ieder 
heeft ook daar zijn eigen vaste slaapkamer) en er 

zit een leuke speeltuin en een zwembad bij! We 
hebben elke dag wel een duik genomen en Erik en 
Thomas zijn zelfs een avondje (met de trein) uit 
eten geweest in Zwolle. 
 
Hoogtepunt was dit jaar toch wel de huifkartocht. 
In een (héle kleine) huifkar werden we na een uur 
bij een enorme zandverstuiving gedropt waar we 
lekker in het zonnetje gepicknickt hebben. Nadat 
we genoten hebben van de enorme zandbak, wer-
den we weer met paard en wagen terug gebracht. 
Een groot succes! 
Na 5 dagen zijn we weer vermoeid op (‘t)Huis aan 
gegaan, terugkijkend op een zeer geslaagde en 
ontspannende week. Het was echt vakantie! 
 
Nicoline 
Persoonlijk begeleider ‘tHuis 

Een enorme zandbak 
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Zomervakantie in Hattem 



 

 

Ingezonden stukje van Sanne, zus van Tjakko 
BBQ 't Huis in de functionele tuin georgani-

seerd door de ouders! 
Toen wij (Willem, Joris en ik) aankwamen was 
iedereen al in de tuin. De kinderen waren aan het 
spelen en de meeste ouders en begeleiders  
zaten op de nieuwe banken aan de thee.  
Het was gelijk een gezellige sfeer, niets ongemak-
kelijks. Wat zeker ook door de kinderen kwam.  
Alle kinderen gingen hun eigen weg, waren bezig 
met hun eigen dingetjes. Tjakko zocht met ieder-
een contact en noemde iedereen bij naam.  
Later gingen we BBQ en iedereen had wat meege-
nomen bijvoorbeeld allemaal verschillende soor-
ten salades, Paul zorgde voor het vlees. 
Ik vind het dan wel opvallend dat het allemaal 
goed gaat. 
Terwijl het veel onrustiger is, iedereen liep steeds 

rond en normaal gaat alles anders. 
Ook vind ik het heel leuk hoe de begeleiding met 
de kinderen omgaat. 
Ze doen lekker gek met ze en maken veel lol, 
maar leren ze ondertussen natuurlijk ook van al-
les. En ze kunnen ook even toekijken als een an-
der met één van de kinderen bezig is. Ze zorgen er 
nooit voor dat ik het gevoel heb dat ik eigenlijk 
minder met Tjakko mag doen of minder over hem 
te zeggen heb. 
Om 7 uur gingen we met ze allen voetbal kijken 
op tv, en daarna ging iedereen langzaam weer 
naar huis.  
Ik vind het aan de ene kant wel jammer dat 
Tjakko dan niet mee naar huis komt.  
Maar omdat ik weet dat hij het in het huis zo naar 
zijn zin heeft kan ik gewoon met een gerust hart 
weg gaan. 
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Onze jongste sponsor! 
 
Op de Leidse zaterdagmarkt troffen we tot onze 
verrassing de uit volle borst zingende “krijg toch 
allemaal de kole…….” Jesse Pardon aan, de jonge-
re broer (9 jaar) van Thomas. 
Jesse staat sinds maart dit jaar op de planken in 
Breda en Den Bosch als SIP in Joop van der 
Ende’s succesvolle musical “Ciske de rat” en liet 
het Leidse publiek volop genieten van zijn kun-
nen. De pet werd op het juiste moment op de 
grond gedeponeerd waarna het vertederde pu-
bliek niet naliet daar enige munten in te laten 
vallen. 
Het bracht hem in korte tijd EUR 79, 10 op , het-
geen hij geheel doneerde aan onze stichting. 
Hartverwarmend !! 

 

Jesse de broer van Thomas 

De broer van Thomas, Jesse als Ciske de Rat 



 

 

Deze zomer zijn we in staat geweest de reeds 

lang gekoesterde wens van de begeleiding te ho-
noreren en de grond achter ’t Huis (13x13 m2) om 
te vormen tot een voor de jongens functionele 
tuin. 
Samen met de begeleiding zijn de plannen hier-
voor gemaakt en uitgewerkt en vervolgens is de 
tuin  uitgewerkt en aangelegd door “De Zijl Be-
drijven (DZB)” te Leiden, een gemeentelijke 
dienst voor arbeidsontwikkeling. 
Om de grond op de juiste hoogte te krijgen, moest 
er 18M3 zand en 22M3 tuinaarde worden aange-
voerd! 
‘Stoer’ tuinmeubilair en een ‘zand/watertafel’ zijn 
naar eigen ontwerp vervaardigd in de werkplaats 
van DZB en is een overdekt gedeelte geplaatst 
zodat de jongens ook bij regenachtig weer van de 
tuin gebruik kunnen maken. 
Een boombank werd ons geschonken door ‘De 
Opa Club’ uit Oegstgeest 
Ook een reeds eerder, van de tijdens een benefiet 
wandeltocht ‘bijeengelopen’ donaties aangeschaf-
te schommel, heeft een centrale plaats gekregen. 
Dat de zorginstelling ‘Swetterhage  wilde bijdra-
gen in de kosten hebben wij zeer geapprecieerd. 
Er wordt nu van de tuin veelvuldig gebruik ge-
maakt door de jongens en we kunnen dus conclu-
deren dat dit een succesvol project is geweest dat 
we konden uitvoeren dankzij de donaties van u en 
vele anderen! 
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EEN FUNCTIONELE TUIN ! 

De functionele tuin 

Een functionele tuin 

22 m2 tuinaarde 

De ‘oude’ tuin 
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