
  
       

   
 

 

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 

Jaargang 11, nummer 2 december 2018   
 

 
 

Vanuit het bestuur Fonds Hartewensen  
 
En nu is het dan zover, ik ga na meer dan tien jaar (inderdaad met een beetje pijn in mijn 
hart) afscheid nemen van Fonds Hartewensen.  
Het helpen “dromen” van cliënten waar te maken, was altijd ontzettend leuk. 
 
Allereerst de contacten met al die enthousiaste medewerkers van de Hartekamp Groep 
op zoveel verschillende locaties. Samen met de cliënten hadden zij dan al een beetje 
gedagdroomd. “Een grote schommel in de tuin, een dagje met elkaar uit, de “buren” 
uitnodigen om te komen barbecueën, een duofiets om lekker te kunnen fietsen, de nu zo 
populaire Tovertafel, picknicktafels bij de Boerderij, een draaiorgel dat langs komt” en zo 
nog veel meer.  
 
Daarna de meestal plezierige contacten met landelijke en plaatselijke fondsen, 
bedrijven en niet te vergeten onze vaste donateurs. Bij al deze organisaties leggen wij  
de wensen van de cliënten neer. Vaak krijgen wij een positief antwoord en wij zijn daar als bestuursleden van Fonds 
Hartewensen dan bijna net zo blij mee als de betrokken cliënten en medewerkers zelf. 
 
De laatste paar jaren is er wel wat veranderd bij de goededoelen fondsen en bedrijven. Zij krijgen ieder jaar steeds 
méér aanvragen binnen. Er wordt nóg zorgvuldiger dan vroeger naar de inhoud van de vragen gekeken en naar de 
mogelijke uitvoering daarvan. Het gebeurt dan nu ook vaker dat wij van hen een afbericht krijgen en opnieuw een 
aanvraag bij andere fondsen of bedrijven moeten indienen. 
Maar zeker niet getreurd, uiteindelijk (het duurt soms wel wat langer) lukt het altijd om het geld voor de realisatie van 
de droom bij elkaar te krijgen. Blijf dus vooral de “droomwensen” van cliënten bij het Fonds Hartewensen indienen!! 
 
Daarna komt het leukste gedeelte. Wij kunnen dan de aanvragers laten weten dat er een organisatie bereid is het 
benodigde geld te schenken en dat zij hun wens echt kunnen gaan realiseren.  
Maar voor dit allemaal zover is, heeft er altijd een wisselend aantal leden van het bestuur van Fonds Hartewensen 
daadwerkelijk en met veel inzet meegewerkt om het uiteindelijke resultaat te bereiken. 
 
En dat bestuur is (ik kan het nu wel zeggen) toevallig wel het leukste en meest enthousiaste bestuur van het leukste 
fonds, waar ik ooit in heb gezeten.  
Ik zei het al, met een beetje pijn in het hart! 
Aafke Kottman 
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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. 
 

Privacyverklaring Stichting Fonds Hartewensen 
   
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening 
vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens in de volksmond de privacywet genoemd. De AVG geldt ook voor 
Stichting Fonds Hartewensen aangezien het Fonds ook met vertrouwelijke gegevens omgaat. (bv. fotomateriaal en 
adressenbestand).  Vervolgens, in overeenstemming met de AVG  heeft Fonds Hartewensen een privacyreglement 
opgesteld dat 30 november 2018 is vastgesteld door het bestuur van Fonds Hartewensen.   
Een korte samenvatting van het reglement staat geschreven in onderstaande privacyverklaring. Het privacyreglement 
is te vinden op  de website van Fonds Hartewensen www.fondshartewensen.nl 
 
 
Privacyverklaring Stichting Fonds Hartewensen 
Het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en derden (betrokkenen) 
is onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig en 
veilig met persoonsgegeven omgaan. We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor onze 
verantwoordelijkheid  
 
Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens  
Bij het opstellen van beleid en maatregelen voor informatiebeveiliging en privacy van Fonds Hartewensen hanteren 
we wettelijke kaders vanuit:  

• Privacywetgeving (zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming); 

• Specifieke wetten die van toepassing zijn voor cliënten en werknemers.  
 
Uitgangspunten  
Fonds Hartewensen gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. 
We hanteren hiervoor de volgende wettelijke uitgangspunten:  

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie  
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wetgeving op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze 
verwerkt.  

Grondslag, doelbinding en dataminimalisatie 
Er moet een wettelijk grondslag aanwezig zijn voor verwerking van persoonsgegevens. Deze worden voor uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en verwerkt. We verwerken zo weinig mogelijk persoonsgegevens 
van betrokkenen. We gebruiken daarom ook geen cookies, e.d. op onze website.  

Subsidiariteit en proportionaliteit 
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokken zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk moet ook in verhouding zijn tot het doel van de 
verwerking. 

Bewaartermijn  
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vanuit wettelijke verplichtingen nodig is. 

Integriteit en vertrouwelijkheid  
We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Persoonsgegeven worden verwerkt door personen 
met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. We treffen passende 
beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in het privacyreglement en wordt indien nodig 
herzien. 

Delen met derden  
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van 
persoonsgegevens, maakt Fonds Hartewensen afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. 
Deze afspraken voldoen aan de wet en controleren we regelmatig op actualiteit.  

Rechten van betrokkenen  
Uitgangspunt is dat we de rechten van betrokkenen, behoudens wettelijke beperkingen, respecteren.  
 
Bestuur Fonds Hartewensen 
 

 

http://www.fondshartewensen.nl/
http://www.fondshartewensen.nl/
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Een tovertafel voor de Eekhoornlaan 71-72 
 
Eekhoornlaan 71-72 biedt dagbesteding aan (jong)volwassen cliënten met een ernstig meervoudige beperking in 
combinatie met gedragsproblemen. Veel van onze cliënten wordt individuele dagbesteding aangeboden maar wij 
bieden ook dagbesteding in groepsverband. 
Dankzij Fonds Hartewensen kunnen wij sinds kort onze cliënten de Tovertafel aanbieden. Wat een geweldige 
aanvulling op de activiteiten die we nu al aanbieden! De eerste reacties van zowel cliënten als begeleiders zijn 
overweldigend, iedereen is enthousiast.  
De Tovertafel is een kastje dat aan het plafond wordt gehangen. Hierin zitten onder andere een hoge kwaliteit 
beamer, infrarood sensoren, luidspreker en processor waarmee de spellen op een tafel of de grond worden 

geprojecteerd. Omdat de kleurrijke spellen reageren 
op bewegingen, kunnen onze cliënten zelf spelen met 
het licht. Het kastje kan in meerdere ruimten worden 
opgehangen waardoor de Tovertafel optimaal ingezet 
kan worden.  Onze cliënten worden met deze spellen 
fysiek, cognitief en sociaal uitgedaagd. De spellen 
brengen plezier voor elk niveau; meespelen mag maar 
hoeft niet, cliënten beleven de betovering van de 
kleuren en geluiden op hun manier.  
Wat fijn dat Fonds Hartewensen de aanschaf van de 
Tovertafel mogelijk heeft gemaakt. Onze cliënten 
zullen hier lang veel plezier aan beleven!  

De cliënten en medewerkers bedanken de fondsen en donateurs van Fonds Hartewensen voor de financiële steun aan 
dit project. 

Dansen en Sjansen festival 
 
Het specialistisch wijkteam Beverwijk/Heemskerk is zondag 1 juli jl. met de cliënten naar het “Dansen en Sjansen  
festival in Alkmaar geweest. Dit festival wordt georganiseerd 
door Brownies en Downies, mensen met een beperking voor 
mensen met een beperking. We zijn er met de trein en bus 
naar toe gegaan en hebben een super dag gehad. Dank je wel 
Fonds Hartewensen voor dit geweldige uitje!  

       
 

 

Een nieuw kippenverblijf voor de Boerderij aan de Vossenlaan 2 Heemstede 
 
 
Cor Giesberts fietste afgelopen voorjaar naar Rome om geld in 
te zamelen voor een nieuw kippenhok op de Boerderij in 
Heemstede. Begin november jl. was het dan zover. Het 
gloednieuwe kippenhok werd feestelijk geopend en de kippen 
kunnen er nu heerlijk rondscharrelen.  
Cor en Marja, jullie hebben een topprestatie geleverd. 
Fonds Hartewensen bedankt hierbij tevens alle donateurs die 
dit mede mogelijk hebben gemaakt!  
 
 

http://www.fondshartewensen.nl/
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5-jarig bestaan Locatie Olympiaweg Hillegom 
 
Op vrijdag 12 oktober jl. vierden we met cliënten en collega’s dat we alweer 5 jaar op de 
Olympiaweg in Hillegom wonen en werken. Het was een stralende, feestelijke dag. Op alle 
woningen hingen de vlaggen uit. 
 
We begonnen de dag met koffie en een gebakje op dagbesteding. Aansluitend hebben we met de 
cliënten mooie corsages gemaakt en deze bij hen opgespeld. Om 11 uur onthulden twee cliënten, 
Marcel en Patricia, een mooie groepsfoto van alle cliënten die onlangs op het terras was 
genomen, deze hangt nu in de gang, naast de keuken. 
 
Ondertussen was er een poffertjeskraam opgebouwd, deze was mooi versierd door onze 
stagiaires van de Rudolf Steiner school. Twee collega’s hebben, in kokskostuum, heerlijke 
poffertjes gebakken voor de lunch, de cliënten hebben ervan gesmuld. 
‘s Middags konden de cliënten mee met de paardentram voor een ritje door de omgeving. 
Als afsluiting kwam er om half 4 nog een zanger optreden, Lars van der Mey, cliënten zongen en dansten enthousiast 
mee onder het genot van een drankje en hapje. 
Hierna gingen de cliënten moe maar voldaan terug naar de woning, waar heerlijk eten voor ze was besteld. 
 
Het was een onvergetelijke dag, heel hartelijk dank aan Fonds Hartenwensen, dankzij hun bijdrage konden we zo’n 
leuke invulling geven aan deze dag! 
Cliënten en medewerkers locatie Olympiaweg. 

 

Pannenkoeken eten Eekhoornlaan 53 & 59 
 
Een van de wensen uit de wensboom bij het Kerstbelevingspad 2017 in Heemstede was een 
keer pannenkoeken eten op de groep. Een hartewens die inmiddels is vervuld. 
  
Lieve Fonds Hartewensen, 
Super dank je wel voor de overheerlijke pannenkoeken! 
Eekhoornlaan 53 en 59 hebben ervan gesmuld! 
 
                

 

Het draaiorgel 1 x per maand op het Hartekampterrein 
 
Zaterdag 9 juni jl. organiseerde HBC Voetbal te Heemstede het (s)Top Event voor alle jeugdteams. Een ouder-kind 
toernooi waaraan elk jaar een goed doel wordt verbonden.  
Dit jaar was Fonds Hartewensen het goede doel en de opbrengst is bestemd voor een jaar lang maandelijks een 
draaiorgel laten komen voor de cliënten op het Hartekampterrein. 
Zaterdag 10 november werd aan Aafke Kottman en Els Flipphi een feestelijke cheque overhandigd van € 1.358,43. 
Mede namens de cliënten van de Hartekamp Groep willen wij de voetbalteams van 
HBC bedanken voor dit geweldige bedrag! 
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Tovertafel Juttersoord 
 
12 november jl. was het dan zo ver dat de Tovertafel werd geïnstalleerd op Juttersoord. De cliënten keken er al dagen 
naar uit.  Tijdens de installatie was er veel belangstelling en konden we bijna niet wachten om te beginnen.  
De tovertafel wordt nu dagelijks door de groepen gebruikt.  Er zitten verschillende spellen op, waarbij er steeds iets 
nieuws te zien is en iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen. Het is superleuk om dit samen met de groep te doen 
en iedereen geniet er zichtbaar van.  
In de pauze zitten we met smart te wachten tot de tovertafel afgekoeld is en weer aan kan, we krijgen er geen genoeg 
van. Er ontstaat verbinding door de tovertafel, cliënten uit verschillende groepen zoeken de tovertafel op en spelen 
samen een spel, dit is heel mooi om te zien.  
  

  
  
Namens alle cliënten van Juttersoord 
bedanken wij het fonds en Fonds 
Hartewensen hartelijk voor de sponsering 
van de Tovertafel.  
  

  

 
  
  
  
  

  
 

Dagbesteding Eekhoornlaan 71-72  
Dagbesteding Eekhoornlaan 71-72 heeft sinds kort twee jongerengroepen waarvoor de binnentuin van de 
dagbesteding wel wat uitdaging kan gebruiken. De Hartewensen zijn o.a. een leuke overkapping met een paar 
hangstoelen, een nieuwe trampoline, een schommel en actie-reactie borden aan de wand. De totale kosten worden 
geraamd op € 10.000. 
Fonds Hartewensen gaat mee helpen deze droomwens waar te maken, maar zeker zo mooi is dat 15 medewerkers 
mee gaan doen aan de Mud Masters half april 2019 in de Gemeente Haarlemmermeer. 
Een geweldig initiatief waarmee ook zij hun steentje willen bijdragen aan de nieuwe binnentuin. Familie, vrienden en 
collega’s kunnen hen sponsoren, maar ook iedereen die dit geweldige initiatief wil ondersteunen kan een bijdrage 
overmaken op bankrekeningnummer NL04 INGB 0000939393 ten name van Fonds Hartewensen onder vermelding 
van Mud Masters. Wij wensen de 15 medewerkers veel succes en plezier bij de voorbereidende trainingen! 
 

 

Overige wensen in vervulling 
Nog meer vervulde wensen. 

Twee rolstoelvriendelijke picknicktafels voor de Boerderij. 
       Vervoer buitenlocaties naar Mini Mysteryland op het Hartekampterrein. 
       Vervoer naar Manege Dupla in Barsingerhorn. 
        Vervoer dagje Efteling. 
        Bijdrage zomeruitjes Eekhoornlaan 104 

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

Kinderpiano voor de Hermelijn. 
Bijdrage Kerstbelevingspad 2018 in Heemstede en Heemskerk 

http://www.fondshartewensen.nl/
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Nieuwe aanvragen Fonds Hartewensen 
Voor deze en andere wensen zoekt Fonds Hartewensen donateurs.     
       Tovertafel voor Weid 17. 
        Side by side fiets voor de Vennelaan in Beverwijk 
 

Dank u wel… 
 
Langs deze weg wil het Bestuur de fondsen en donateurs heel hartelijk bedanken voor de donaties die wij mochten 
ontvangen in 2018. Mede door uw bijdrage kan Fonds Hartewensen de dromen van de cliënten van de Hartekamp 
Groep laten uitkomen. 

 
 
 
   

Het Bestuur Fonds Hartewensen wenst u mooie feestdagen 

en een geweldig 2019! 

 

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/

