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Hierbij wil ik U informeren dat ik, Wim van Tol, na 
een periode van 10 jaar, mijn taak als voorzitter van de 
“Stichting ’t Huis als thuis” per 1 juli 2016 beëindig en 
over kan dragen aan de nieuwe voorzitter, 
de heer Martin Kraaijestein. 
 

Gedurende de periode dat ik sturing heb moge  geven 
aan de stichting hebben wij, dankzij Uw donaties en fi-
nanciële bijdragen van fondsen/stichtingen, Verenigin-
gen en  Bedrijven zinvolle projecten voor de bewoners 
van ’t Huis kunnen realiseren. 
Een aantal van deze projecten kunt u vinden op onze 
geheel vernieuwde website www.thuisalsthuis.nl 
 
Ik ben er van overtuigd dat ook het nieuwe bestuur gro-
te betrokkenheid heeft bij de bewoners van ’t Huis, hun 
ouders en de professionele begeleiding en ik hoop dat u 
ook het nieuwe bestuur wilt ondersteunen met uw dona-
ties en daarmee ook hun in staat stelt zinvolle projecten 
voor de jonge mensen uit te kunnen gaan voeren. 
 

Mijn taak was een dankbare taak!! 

Bezoek onze site en lees over de bewoners 
‘t Huis als Thuis 

http://www.thuisalsthuis.nl


 

 

In het weekend van 17 juni tot 20 juni 
zijn we met Max, Nina, Nathan en begeleid-
(st)ers Thijmen en Denise op vakantie ge-
gaan naar Duinrell. We hadden 2 huisjes ge-
boekt en hebben daar een mannen- en een 
vrouwenhuisje van gemaakt. Bij aankomst 
hebben we eerst alles even uitgepakt en daar-
na toch even het park ingegaan. Daarna zijn 
er met z’n alle naar de snackbar gegaan en 
hebben we lekker patat met een frikandel 
gegeten. ’s Avonds hebben we lekker bij het 
huisje gezeten en eenmaal op bed hebben 

Nina en Max een paar uur gekeet.   
De volgende ochtend lekker ontbeten en 
daarna de hele dag in het park gelopen, Nina 
en Nathan hebben alle attracties gehad en 
Max is met een  aantal attracties meegegaan, 
maar Max genoot meer van het kijken naar 
de verschillende attracties.  
’s Avonds zijn we bij La place gaan eten en 

hebben de kinderen genoten van een heerlij-
ke kindermenu. Na het eten kwam Deborah 
langs en zijn we naar het Tikibad gegaan. 
Daarna hebben we heerlijk gezwommen, ge-
noten van het golfslagbad. Eenmaal weer te-
rug bij het huisje zijn Nina en Nathan al snel 
gaan slapen. Max had nog genoeg energie om 
nog een paar uurtjes op te blijven.  
De laatste dag hebben we ook lekker in het 
park rondgelopen en hebben we nogmaals 
alle attracties gehad. Tussendoor hebben de 
kinderen pannenkoeken gegeten, die met 
snoepjes versierd waren.  
’s Avonds bij het huisje buiten gezeten en nog 
genoten van wat chippies.  
Maandag ochtend hebben we opgeruimd en 
zijn we weer terug naar huis gegaan en daar 
hebben de kinderen zichzelf weer vermaakt.  
De kinderen hebben zichtbaar genoten en 
vonden het uiteraard weer jammer dat we 
naar huis gingen. 
Groeten Thijmen en Denise 
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Spannend! 

De draaimolen 

Ik ben nu gepensioneerd. In mijn laatste 
functie was ik als docent/onderzoeker werk-
zaam bij de Geschiedenis Faculteit van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en publi-
ceerde onder meer over lokale geschiedenis 
en de Eerste Wereldoorlog. Daarvoor heb ik 
onder meer gewerkt bij het toenmalige mi-
nisterie van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid en de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid. 

Tevens was ik acht jaar wethouder in 
Waddinxveen. In het verleden heb ik uiteen-
lopende bestuurlijke functies vervuld. Mo-

menteel ben ik onder meer lid van de Raad 
van Toezicht van 
Mee Plus, een orga-
nisatie voor  mensen 
met een beperking. 
Ik woon samen met 
mijn partner in 
Waddinxveen. 

Een van mijn 
kleinkinderen is 
Max Zalm die in ’t 
Huis woont. 

 

Martin Kraaijestein de nieuwe voorzitter van 
Stichting ’t Huis als thuis 



 

 

Voor dit dankwoord aan jou ben ik in mijn chao-
tische archief van ’t Huis en de Stichting gaan snuf-
felen. Ik wilde nog eens terugzien wanneer nu wat 
was gebeurd. 
Ik start dan op het moment dat de kinderen op ’t 
Loet 27 kwamen wonen. Het eerste kind kwam in de 
laatste week van november 2001. 
In de notulen van onze oudervergadering in juni 
2002 las ik dat we bezig waren met de oprichting 
van de Stichting. Dat bleek een langdurig proces te 
worden. In alle notulen in de periode van juni 2002 
tot 2 oktober 2003 worden er zinnen aan besteed. 
De grote gemene deler was: we wachten op de stuk-
ken van de notaris. Dat was de notaris van Peter van 
der Voort, de vader van een van onze kinderen. Deze 
notaris had zijn diensten gratis aangeboden, dus 
veel druk konden we niet uitoefenen. 
Op 2 oktober 2003 dus wordt de Stichting offici-
eel en tekenen voorzitter van de Stichting Arjan en 
Peter namens de ouders de acte. 
Al snel staat er in de notulen, voor het eerst in die 
van november 2003, dat het stichtingsbestuur drin-
gend verzoekt om concrete wensen en aanvragen 
“om mee aan de slag te gaan”, een verzoek dat door 
de jaren heen met regelmaat terugkeert. 
Een van de hoogtepunten van die bestuursperiode 
is het klassieke benefietconcert in de Lokhorstkerk 
in de Pieterskerksteeg. Een prachtig concert, uitge-
voerd door bevriende musici in een uitverkochte 
kerk. We komen hierop terug 
En dan kom jij in beeld Wim. 
In de notulen van 27 november 2006 wordt voor 
het eerst over een bestuurswisseling gesproken.  Die 
zal gaan plaatsvinden in combinatie met de viering 
van het eerste lustrum van ’t Huis als thuis, op 11 
februari 2007. 
Maar voor deze overdracht is het nieuwe bestuur al 
actief. Ik heb de notulen gevonden van jullie eerste 
bestuursvergadering op 10 januari 2007 ten huize 
van de familie Veltmeijer. 
Het enthousiasme en de gedrevenheid van jou 
en de andere bestuursleden, Suzanne en Marlies, 
spatten van het papier. Allerlei contacten worden 
gelegd met oude en nieuwe fondsen. De website, tot 
dan toe onder beheer van Judy, de moeder van Job, 
wordt door jou nieuw leven ingeblazen. En het heeft 
succes want in de notulen van begin 2008 lezen we: 
saldo eind 2006: € 3.897,64, saldo eind 2007 ruim € 
12.000,-. 
Trudy wist mij nog allerlei details te vertellen van 
een van de sponsorhoogtepunten: de benefietwed-
strijd van het RTL-sterrenteam tegen een team van 
Quick Steps, een oer Haagse voetbalclub vlak bij het 
Zuiderpark. We werden als Vips ontvangen en be-
handeld en na afloop werden we in de bestuurska-
mer ontvangen waar drankjes en hapjes voor ons 
klaarstonden. Het was een groot feest en er is veel 
geld opgehaald. Trudy vertelde dat daar ook de be-
kendste Hagenaar van dat moment aanwezig was, nl 
Henk Bres. Ik heb nog even gegoogled op die naam 
en Henk ziet eruit als een evenbeeld van Thijmen. 
Alleen 20 jaar ouder, Henk bedoel ik dan. 
 

Pratend over liefdadigheidsacties en evenbeel-
den denk ik ook aan een plan voor nog een benefiet-
concert. Dit keer geen klassiek maar een popachtig 
optreden. Judy had een vriend en die maakte in zijn 
vrije tijd furore als look-alike van Heino. Hij wilde 
wel voor ons een gratis optreden verzorgen. Het is er 
niet van gekomen, maar we hebben er meerdere 
oudervergaderingen veel plezier over gemaakt, met 
uiteraard Paul Pardon als aanjager. 
Van het door de Stichting opgehaalde geld is 
veel moois gekocht kunnen worden. Om maar wat te 
noemen: de duofiets na een schenking door de Zwa-
luwen Jeugd Actie, tuinmeubilair of grotere spullen 
voor een individueel kind. Verder zijn er de jaarlijk-
se bijdragen aan de Sinterklaas- en Kerstvieringen 
en natuurlijk de vakanties. 
Beste Wim, je hart lag en ligt bij ons Huis en een 
speciaal en warm hart bij de kinderen. Het verlies 
van jouw vrouw Evelien, die met jullie kleinzoon 
Thomas zo’n speciale band had, en niet zo lang 
daarna het verlies van Thomas zelf waren zware 
klappen voor je. Toch was het voor jou vanzelfspre-
kend dat jij je zou blijven inzetten voor de kinderen 
van ’t Huis. 
Je werd een trouwe bezoeker bij de avondkoffie, 
waarbij het opviel dat je jouw  jas altijd aanhield. 
Wel zo makkelijk om zonder omkleden effe snel een 
sigaretje te roken buiten met Thijmen. 
Intussen zijn die bezoeken wel in frequentie afgeno-
men maar ik hoorde dat je nog wel graag op de dins-
dagavond meedoet met de kinderen aan Suus’ mu-
ziekuurtje. 
Je contact met de ouders liep niet altijd even 
soepel. Jij hebt enorm je best gedaan en keer op 
keer erop aangedrongen om aanvragen op papier te 
sturen én  bijtijds. Het kan de indruk van desinte-
resse onzerzijds hebben gewekt. Gelukkig was je ook 
een enkele keer op een oudervergadering aanwezig 
waarbij je zelf kon zien en ervaren hoe vol ons pro-
gramma is en hoeveel werk we zelf hebben aan ’t 
Huis. 
In de laatste jaren is er in en rond ‘t Huis veel 
veranderd. Van een klein afgeschreven huisje waarin 
4 à 5 kinderen woonden zijn we overgegaan naar 
een mooie villa op een geweldige plek. Swetterhage 
financierde niet alleen het huis maar ook de comple-
te, luxe inrichting en de prachtige tuin. 
In de tijd dat we extra geld hard nodig hadden 

heb jij daar met de andere bestuursleden met grote 

inzet en een warm hart voor gezorgd.  

Daar willen wij jou 
heel hartelijk voor bedanken. 
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