
  
       

   
 

 

Fonds Hartewensen heeft tot doel wensen van cliënten van De Hartekamp Groep te realiseren. Fonds Hartewensen is geheel afhankelijk van 
giften. Wij zijn daarom blij met onze donateurs. Samen kunnen we meer bereiken. Dit kan door een jaarlijkse donatie, een gift of  

een beschikking in uw erfenis. Wilt u meer weten over hoe u ons kunt helpen, neem dan gerust contact op: 06-23497702 
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Vanuit het bestuur Fonds Hartewensen … 
 
Een stukje schrijven voor Fonds Hartewensen is heel leuk om te doen. Dat komt natuurlijk 
omdat Fonds Hartewensen het leukste fonds van Kennemerland is. 
Laat ik mij eerst even voorstellen: Ik ben Theo Van der Laan, de vader van Lowie Van der 
Laan. Samen met mijn vrouw Antoinette zijn wij de ouders van Lowie. Lowie is een cliënt van 
de Hartekamp Groep, hij heeft ook nog een zus Merle en een broer Rein. 
Overdag gaat Lowie naar het Duinhuis, hij zit in de groep ”de zeester”. 
Drie dagen in de week komt Lowie naar ons huis en de andere dagen woont hij in 
Heemskerk, ’t Veer. Omdat Lowie een cliënt is van de Hartekamp Groep willen wij ook wat 
terug doen voor de organisatie. Het is dankbaar werk en als bijkomend voordeel blijf je ook 
nog eens goed op de hoogte. Dus ouders en of vertegenwoordigers, als je dit leest geef je 
ook op voor een bestuursfunctie in het fonds of als cliënten vertegenwoordiger in de CVR. 
 
Fonds Hartewens is het goede doelenfonds van de Hartekamp Groep. Het fonds draagt de 
slogan “Laat dromen uitkomen”. Dat is dus precies wat het bestuur probeert te doen voor de cliënten van de 
Hartekamp Groep. Dromen zijn heel verschillend. De een heeft een kleine droom, de ander een heel grote droom, 
maar  hoe dan ook wij proberen iedereen te helpen.  
 
Het fonds heeft een groeiend aantal trouwe fans en die doneren elk jaar trouw.  
Daar zijn wij heel blij mee want daardoor kunnen wij veel kleine dromen direct laten uitkomen. Helaas heeft het fonds 
geen onbeperkt budget, dus moeten wij soms kiezen. Gelukkig hebben wij goede contacten met allerlei lieve mensen 
van andere fondsen en bedrijven die ons kunnen helpen om de grotere dromen uit te laten komen. 
Ons grootste probleem is dat  wij soms vinden dat cliënten te lang wachten met hun droom. Het is daarom belangrijk 
een droom gewoon kenbaar te maken. Alle Resultaat Verantwoordelijke Teams (RVT’s) weten inmiddels hoe dat moet 
en kunnen de cliënten natuurlijk helpen met de aanvraag.  
 
Dus zeg ik: “niet wachten, vul het formulier in en stuur het direct op!” 
Het bestuur en ik zijn benieuwd naar alle nieuwe dromen voor Fonds Hartewensen. 
 
Theo van der Laan 
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Fonds Hartewensen heeft een actieve website met uitgebreide informatie over de wensen! www.fondshartewensen.nl 
Op deze site vindt u nieuwe wensen, wensen in uitvoering en wensen die door Fonds Hartewensen vervuld zijn. 
 

 
 

Een koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Nel Haan 

 
Nel Haan is sinds 1991 bestuurslid van Fonds Hartewensen, waarvan van 1996 tot 
2016 secretaris. Nel springt er steeds weer uit met haar niet aflatende 
enthousiasme, haar oprechte betrokkenheid bij de cliënten en haar 
daadwerkelijke en uiterst praktische inzet voor het fonds. Ondanks het feit dat zij 
in leeftijd ons oudste bestuurslid is (70+) staat zij altijd klaar als het gaat om welk 
soort activiteiten dan ook ten behoeve van het fonds. 
Nel heeft een grote meerwaarde voor het bestuur en is een verbindende factor  tussen bestuur, cliënten en de 
Hartekamp Groep. Zonder dat zij daar prat opgaat, is zij een vrouw die heel veel voor het fonds en anderen doet en die 
dat ook nog eens heel gewoon vindt.  
 

Verder hoort Nel al jaren bij de cliënten die nu wonen op Bosuilplein 9-10. Zij is 
mentor van Anton Greveraars (hij was ook bij de huldiging aanwezig!), kent alle 
bewoners en geeft iedereen een lief woord of aai over de bol. Ze wandelt als het 
weer het toe laat of drink gezellig koffie in de huiskamer. De medewerkers 
ervaren Nel als positief, lief, hartelijk, warm, gezellig en komt als er leuke dingen 
zijn, maar is er ook in moeilijke tijden. Nel verdient eigenlijk meer dan alleen een 
lintje. Ze is een voorbeeld voor veel mensen. Zoals zij door het leven gaat en wat 
ze voor liefde in verschillende vormen geeft aan veel mensen is geweldig!!!! 

 
Naast bestuurslid en mentor van Anton Greveraars doet Nel ook jarenlang vrijwilligerswerk voor de Hartekamp Groep. 
Vrijwilligers als Nel geven cliënten heel veel houvast, een vertrouwd gezicht die regelmatig komt, de cliënt begrijpt en 
samen met de cliënt leuke dingen doet. Door de ondersteuning van vrijwilligers als Nel worden de mogelijkheden van 
de cliënten vergroot. Zij is als het ware de brug naar de samenleving. 
 
Nel, zoals je zelf aangaf was het ook de dag nadat je geridderd bent nog steeds onwerkelijk! Maar 
als iemand het verdient, dan ben jij dat wel. Van harte gefeliciteerd met deze koninklijke 
onderscheiding en we hopen nog jarenlang met je op te kunnen trekken. 

 

 
 

Duofiets voor de bewoners Hazenpad 9 en 15 
Verslag  van medewerker Sjoerd van Hettema. “De fiets is binnen en we zijn er 
heel erg blij mee! Het is zondag en ik heb een tussendienst en dat betekent dat 
ik vooral leuke dingen met bewoners onderneem. “Als eerste heb ik met Justus 
gefietst. Hij vindt dat heerlijk. Intussen vertelt hij over dingen die hem bezig 
houden. Momenteel is dat het overlijden van een medebewoner. Daarna ga ik 
met Tark naar de snackbar. U raadt het al, natuurlijk met de nieuwe fiets. En zo 
wordt hij zeer intensief gebruikt.  
 
Het is het rondje fietsen dat iedereen leuk vindt. Maar het is vooral ook een 
rondje persoonlijke aandacht, die je even niet hoeft te delen. De bewoners en 
medewerkers willen hartelijk dank zeggen aan het Regina van Geunsfonds, de 
Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke Religieuzen in Nederland via KNR-
Projecten in Nederland (PIN) en donateurs die Fonds Hartewensen een warm 
hart toedragen!” 
 

 

 
 

http://www.fondshartewensen.nl/
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Fonds Hartewensen heeft een actieve website met uitgebreide informatie over de wensen! www.fondshartewensen.nl 
Op deze site vindt u nieuwe wensen, wensen in uitvoering en wensen die door Fonds Hartewensen vervuld zijn. 
 

Een nieuw kippenverblijf voor de Boerderij aan de Vossenlaan 2 Heemstede 
Cor Giesberts werkt bij de Hartekamp Groep, afdeling Beheer & Onderhoud en heeft 
al enige tijd een wens. Het kippenverblijf van de Boerderij is aan vernieuwing toe, de 
kippen moeten de laatste tijd elke winter vanwege de vogelgriep worden opgehokt. 
Als kippenliefhebber en fokker weet Cor dat een goed verblijf belangrijk is voor het 
welzijn van de kippen. Op de Boerderij worden de dieren voornamelijk verzorgd door 
cliënten die er dagbesteding krijgen en daarom moet het kippenverblijf iets ruimer 
zijn dan gebruikelijk. Om die reden wil Cor geld inzamelen voor een nieuw 
kippenverblijf. Daar zet hij dan ook graag een prestatie tegenover.  

 
Maandag 30 april 2018 is hij samen met zijn vrouw Marja om 10.00 uur vanaf de 
Boerderij vertrokken voor een fietstocht van 2230 km naar Rome. Voor zijn vertrek 
hebben familie, vrienden en collega’s van Cor al een mooi bedrag geschonken. Wat zou 
het geweldig zijn als wij Cor en zijn vrouw bij terugkomst kunnen vertellen dat hun wens 
in vervulling kan gaan. 
 
Doet ook u mee om deze wens in vervulling te laten gaan? Iedere bijdrage is van harte 
welkom!! 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL04 INGB 0000939393 ten 
name van Fonds Hartewensen, Heemstede o.v.v. Fietstocht Cor Giesberts 
 

 
 

De wensboom van Fonds Hartewensen 
Tijdens het Kerstbelevingspad op het Hartekampterrein in Heemstede konden cliënten voor de eerste keer een 
hartewens in de wensboom hangen van Fonds Hartewensen. Het bestuur Fonds Hartewensen heeft inmiddels een 
aantal van deze wensen kunnen toezeggen: 
 

- Een keer per maand op zaterdag een echt draaiorgel bij de Aula/Orangerie. Deze wens wordt 
gesponsord met het Top Event van Voetbalvereniging SV HBC te Heemstede; 

- Eekhoornlaan 53 - Pannenkoeken eten met de groep; 
- Een gezellig dagje uit met een volle bus naar Artis, georganiseerd door VT&V; 
- Bosuilplein 9-10 - Een verwendag voor de hele groep inclusief de begeleiders; 
- Dagbesteding Boerderij Koeienhuis - Een nieuwe radio/cd speler; 
- Het bezoek van een clown aan vijf verschillende groepen. 
-  

 

Duofiets voor Dagbesteding Bosuilplein 8 
Op vrijdag 6 april was de grote dag. De gedeeltelijk bij Fonds Hartewensen 
aangevraagde duofiets met trapondersteuning werd op Bosuilplein 8 afgeleverd. 
Dit betekent dat er met bijna alle 30 cliënten, die op deze locatie dagbesteding 
aangeboden krijgen, regelmatig gefietst kan gaan worden. De fiets zal zeker elke 
dag meerdere malen gebruikt worden. Onze oude fiets was nodig aan vervanging 
toe: het was erg zwaar trappen. De ketting liep er regelmatig af, hetgeen dan de 
nodige teleurstelling veroorzaakte bij de cliënten. Met deze nieuwe fiets zijn deze 
problemen van de baan. Tevens kunnen er nu meer cliënten dan voorheen een 
rondje op het terrein maken, want de stoel voor de cliënten is draaibaar en voorzien van armleuningen; een stuk 
handiger en veiliger.  
Wij zijn superblij! De cliënten en medewerkers bedanken de Ruigrokstichting voor hun donatie, die er samen met een 
bijdrage vanuit de Dagbesteding en particuliere donaties voor hebben gezorgd dat de droom is uitgekomen! 
 

 

http://www.fondshartewensen.nl/
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Fonds Hartewensen heeft een actieve website met uitgebreide informatie over de wensen! www.fondshartewensen.nl 
Op deze site vindt u nieuwe wensen, wensen in uitvoering en wensen die door Fonds Hartewensen vervuld zijn. 
 

Terugblik op een barbecue bij Woongroep het Spaarne 
Woongroep het Spaarne heeft met 35 personen waaronder cliënten, 1ste contactpersonen en de 
medewerkers een BBQ gehouden met o.a. een donatie van Fonds Hartewensen. Het was wat laat in 
het jaar, maar het weer was goed. 
Bij het Spaarne woont een cliënt die werkzaam is bij de catering van Paswerk. Hij had zijn koksbuis 
aangetrokken en koksmuts opgezet. Samen met een collega hebben zij het vlees onder hun hoede 
genomen. Drankjes en hapjes waren volop aanwezig. Na afloop was er koffie en thee in de inloop. 
De openbare ruimtes zijn opgevrolijkt met allerlei kunst die we namens Fonds Hartewensen 
mochten aanschaffen. In de gang de skyline van Haarlem en in de inloop hangt het meisje met de 
parel en het Melkmeisje.  Daarbij komen nog de amandelbloesem, stilleven bloemen en de borden 
van het rijksmuseum. Fonds Hartewensen, hartelijk bedankt voor de donatie voor het opvrolijken 
van de algemene ruimten en de BBQ. 

 
                

Een Schommel voor Eekhoornlaan 43 
Bijna dagelijks werd de schommel gebruikt. Door verschillende cliënten, met en zonder 
begeleiding. Hij was wel bruikbaar, maar voldeed niet meer aan de gestelde veiligheidseisen. 
Budget om de schommel te laten repareren, was er niet. De schommel laten weghalen was 
natuurlijk helemaal geen optie. Als laatste mogelijkheid hebben we Fonds Hartewensen 
aangeschreven en tot onze grote vreugde en verbazing werd ons project uitgekozen.  
 
Als klap op de vuurpijl kon de schommel worden aangeschaft van het bedrag dat afgelopen 
jaar door de Heemstede Loop aan Fonds Hartewensen is geschonken. Wat  waren we blij en 
dankbaar! Het team en de cliënten van de Eekhoornlaan 43 willen de donateurs van de 
Heemstede Loop dan ook heel hartelijk bedanken voor alle inzet en genomen moeite. 

 

Overige wensen in vervulling 
Nog meer vervulde wensen. 

Tuinkas Groenteam Heemskerk  
       Gezonde lunchbuffet Sportdag HK terrein 
       Tablet Reviusstraat 8 

Wensen in uitvoering 
Deze wensen zijn deels vervuld of toegezegd. De overhandiging vindt plaats binnen afzienbare tijd.  

Tovertafel Dagbesteding Bosuilplein 9-10 
Motomed en Siver fit Mile Witte de Withlaan 3 Bennebroek 

Nieuwe aanvragen Fonds Hartewensen 
Voor deze en andere wensen zoekt Fonds Hartewensen donateurs.  

       Tovertafel Dagbesteding Eekhoornlaan 71-72 
       Nestschommel – 2 Zitzakken – Hangstoel Bosuilplein 2 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Bestuur Fonds Hartewensen 
 
Mevr. A. Zwartbol-Roos | voorzitter 
Mevr. E. Flipphi | secretaris 
Dhr. H. Jacob| penningmeester  
Mevr. N. Haan  
Dhr. M. de Bruine 
Mevr. A. Kottman 
Dhr. Th. van der Laan 
Dhr. A. Blankhart 
Mevr. A. Bruijel 
 

Stichting Fonds Hartewensen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting voldoet aan strenge eisen 
die de overheid stelt aan goede doelen betreffende hun financieel beleid. U kunt uw gift 
aftrekken van de belasting bij een schenking aan ons.  

Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op. 
 
www.fondshartewensen.nl 
Contactpersoon: Els Flipphi 
hartewensen@hartekampgroep.nl 
T 06- 23497702 
 
Giften zijn welkom op IBAN NL04INGB0000939393 | BIC INGBNL2A 
t.n.v. Stichting Fonds Hartewensen in Heemstede 

 

http://www.fondshartewensen.nl/
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