
  
       

   
 

 

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 

Januari - December 2021  

 
 

 
 

Vanuit het bestuur Fonds Hartewensen 
 
De afgelopen tijd hebben veel veranderingen plaatsgevonden. 
Binnen de Hartekamp Groep, maar ook in het bestuur van Fonds Hartewensen.  
Het een heeft met het ander te maken. Een ander bestuur kijkt weer op een nieuwe manier aan 
tegen de organisatie, maar ook tegen de mate van samenwerking met Fonds Hartewensen. Een en ander 
wordt versterkt door wet- en regelgeving waar we allemaal mee te maken hebben. Het is dus voor beide 
partijen weer zoeken naar een samenwerking met een optimaal resultaat voor de cliënten van de 
Hartekamp Groep, want daar doen we het allemaal voor.  
 
Door een aantal flinke nalatenschappen en donaties heeft Fonds Hartewensen het afgelopen jaar  veel 
dromen van cliënten kunnen laten uitkomen. Ook op onze website kunt u zien wat we op het gebied van 
sport en spel, ontspanning en educatie  hebben kunnen realiseren. 
 
Het afgelopen jaar hebben we ook veel kunnen doen in samenwerking met de afdeling Vrijetijd. 
Voor het komende jaar hebben we weer straattheater en artiesten kunnen honoreren voor de beide 
terreinen en voor de grote buitenlocaties. Het is een gevarieerd programma dat heel veel cliënten zal 
aanspreken en voor veel plezier en ontspanning zal zorgen.  
Verder hebben wij ook bij de nieuwbouwprojecten aangegeven dat zij wensen van cliënten kunnen 
aanvragen. Het is toch fijn dat buiten de nieuwbouw van woning en/of dagbesteding en nieuwe inventaris, 
ook de specifieke wensen van cliënten worden meegenomen in deze ontwikkelingen.  
Wensen die hun iets geven om naar uit te kijken en aan terug te denken.  
 
Nieuwe droomwensen van/voor cliënten kun je altijd aanvragen. Zie hiervoor www.fondshartewensen.nl 
Onder het kopje: DE HARTEWENSEN – Wens aanmelden. We zijn benieuwd! 
 
Ans Zwartbol-Roos 
Voorzitter Fonds Hartewensen 
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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 uitje naar Schoorl Leerwerkbedrijf WIM 
 
Uit: Bart’s verslag over dagje uit “Schoorel” 
 
Na een klein uurtje rijden (nadat ik bijná te laat was aangekomen met de fiets op het werk) kwamen we in 
verschillende auto’s aan bij het educatie-centrum van duingebied Schoorel. Bij het plaatselijke cafétje zijn 
we eerst wat thee gaan drinken met iets lekkers. Daarna zijn we even buiten gaan rond kijken en vond ik 
een paal-parcours. Rachel had een jonge hagedis gevonden, die ik ook mocht vasthouden: echt een 
prachtbeest...Met het treintje, verdeeld over twee wagons, stopten we op meerdere plekken en mochten 
we ook even uitstappen. Frank de grappige én vriendelijke machinist legde uit over hoe decennia lang er 
geëxperimenteerd welke bomen in het stuifduin gebieden het best kunnen groeien om het zand bij elkaar 
te houden, over waar en hoe bepaalde planten en vruchten hier groeien en ook een prachtige uitleg 
waarom er hier meerdere mierenkolonies geplaatst zijn. Hij vertelde ook hoe niet zo lang geleden branden 
door de duinen gierde waardoor een stel dode bomen verwijderd zouden worden. Net op tijd is ingegrepen 
om ze toch te laten staan omdat daar twee broedparen van buizerds hun nest hadden. 
Na de lunch konden degene die zin en puf hadden nog een grote hoge trap beklimmen om te kijken wat het 
uitzicht was. Tot slot werden we bij het terrasje beloond met een lekker Stoplicht-ijsje. 
De activiteiten, het mooie weer én de natuur: bij elkaar opgeteld een van de beste uitjes die ik ooit met 
mijn werk heb meegemaakt! Ik moedigde ook iedereen om de mensen van de feestcommissie hartelijk te 
bedanken. 
 
PS: Het hele verslag kunt u lezen op www.fondshartewensen.nl onder het kopje: Vervulde Hartewensen. 
 

 

http://www.fondshartewensen.nl/
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. 
 

Tuinprieel Rijksstraatweg 541a 
Aan de zijkant van het huis was een stuk tuin dat eigenlijk niet 
gebruikt werd. 
Een aantal bewoners zit graag op de bankjes aan de voorkant 
van het huis. Zeker wanneer het mooi weer is dan kan dat best 
druk zijn. 
Vandaar dat we een 
aanvraag hebben gedaan 
voor een tuinprieel met 
overdekte tuinbank. 
Kennelijk op het juiste 
moment want binnen een 
week kregen we bericht 
dat de aanvraag was 
goedgekeurd. 
Bewoners mochten kiezen 
tussen gekleurd en blanco. 
Zoals op de foto te zien is, 
is het de gekleurde variant 
geworden.  

Het lijkt wel alsof het prieel speciaal voor onze tuin is gemaakt. 
De plantjes in de potten zijn ook door bewoonster uitgezocht. 
We zijn er erg blij mee en hopen er lang van te gaan genieten.  

 

 
Poffertjes eten op de Richard Holkade 
 
Afgelopen vrijdag 18 juni 2021 hebben we de poffertjeskraam op de Richard Holkade gehad. Wij hebben 
deze wens aangevraagd via Fonds Hartewensen. 
Het was een groot succes en we boften met het weer zodat we echt zitjes konden maken en de cliënten in 
de binnentuin van de poffertjes konden genieten .  
Nogmaals hartelijk dank! 
  

 
 

 

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. 
 

Nieuwe tuin 't Veer 11-13  
Dankzij Fonds Hartewensen, ons team en vrijwilligers heeft ’t Veer 11-13 van een enorm mooie tuin 
gekregen! 
Sinds driekwart jaar zijn jongeren bij ons komen wonen terwijl de tuin ingericht was op oudere cliënten en 
rolstoelgebruikers. We misten het buiten zijn met onze bewoners en het aanbieden van hun zelfstandigheid 
binnen het buitenspelen. De bewoners kunnen niet zonder toezicht naar algemene speelplaatsen.  
Door de nieuwe tuin kan ons team de bewoners vanaf binnen observeren en kijken of het goed gaat, terwijl 
zij de vrijheid ervaren van het zelfstandig kunnen bewegen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Massagestoel voor Dagcentrum 't Veer 1 
 

In de cliënten hun drukke leventje is het belangrijk om rust en actief 
bezig zijn af te wisselen en goed in balans te brengen. 
Dit geld ook voor de dagbesteding.  
 
Hoe fijn zou t zijn als je al moeite hebt met rustig op je stoel blijven 
zitten, je dan even een rustmoment kan krijgen in een massage stoel 
waarbij je extra ontspant door de rustgevende prikkels die je krijgt 
tijdens een massage.  
 
Deze stoel is een absolute meerwaarde in de dagbesteding om rust en 
activiteiten te kunnen aanbieden!  
 
Dank je wel Fonds Hartewensen en donateurs! 

 
 
 
 

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. 
 

Nieuwe bewoners Eekhoornlaan 27 

Op de Eekhoornlaan 27 hebben we nieuwe bewoners!  
Met behulp van Fonds Hartewensen konden we een prachtig aquarium aanschaffen.  
Nadat het aquarium was ingericht met wat planten, een mooie vuurtoren en een SpongeBob bus, mochten 
de 15 vissen erin.  
De vissen hebben allerlei verschillende kleuren en zijn 
vriendelijk ontvangen door de bewoners.  
Zo helpt één van de cliënten ’s avonds mee met het 
voeren van de vissen. Daar is hij hartstikke trots op.  
Andere cliënten komen af en toe kijken en de vissen 
begroeten.  
Het aquarium geeft een fijne sfeer in de woonkamer en is 
een echte eyecatcher.  
We moeten nu alleen nog wat leuke namen voor onze 
nieuwe bewoners verzinnen! 

Fonds Hartewensen bedankt voor het vervullen van onze 
hartewens! 

    

 

Optredens door het jaar heen... 
 
Het team Vrije tijd en Vrijwilligers (VT&V) heeft in 2021 veel buitenoptredens aangeboden die door Fonds 
Hartewensen zijn gefinancierd. 

- Lou Lap maakte met veel humor en zang de ramen schoon. 
- De sterren van de hemel zingen met Wendy Molee en Lars van der Meij. 
- Terug in de tijd met Jurre van der Linden. 
- De Paardentram van Stalhouderij Vosse. 
- Theater de Lachende zon. 
- Kerstoptreden van Jeroen (de Lou-Lap-artiest) 

Ook voor het jaar 2022 staan weer veel activiteiten op het programma. 
Met dank aan het Team VT&V en de donateurs die Fonds Hartewensen een warm hart toedragen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondshartewensen.nl/
https://www.fondshartewensen.nl/nieuwe-bewoners-eekhoornlaan-27/foto-aquarium/
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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 Beleef TV voor Bosuilplein 1-2 
 

 Op Bosuilplein 1-2 hebben we een mooie Beleef TV gekregen van 
Fonds Hartewensen.  
De cliënten genieten allemaal op hun eigen manier van de 
mogelijkheden.  
De een loopt er steeds even langs en kijkt dan naar de plaatjes en tikt 
er vervolgens op en blijft geboeid staan kijken naar wat er veranderd. 
De ander heeft gelijk een manier gevonden om samen met een 
andere cliënt te spelen”. Ze zitten dan samen te kleuren en een soort 
puzzeltjes op te lossen met de trein die over allerlei rails moeten 
rijden. De ene cliënt snapt niet zo goed hoe het moet maar samen 
met de ander lukt het hun altijd. Zo leuk dat ze samen nu daarmee 
aan de slag kunnen, ieder aan een kant van de tv. Ook een cliënt die 
ballonnen heel erg leuk vind kan blijven kijken naar de ballonnen die 
over het scherm dwarrelen.  
We zijn ook nog bezig om een blinde jongen te leren dat als hij met 
zijn hand op een kussen (Snoozy kussen) drukt dat er een muziekje 
verandert of gaat spelen. Het biedt oneindig veel mogelijkheden en de 
cliënten kunnen er zo veel van leren. Het is echt een mooie aanvulling 
om een fijne dag te hebben en op allerlei niveaus te spelen met de 
Beleef TV.  

 

Volière voor Team Groen en Doen 

Wouw! Wat zijn wij blij met de volière die we via 
Fonds Hartewensen mochten gaan kopen. 
Er wonen al twee dwerg papagaaien in de volière. 
Deze hebben we gekregen.  
We zijn druk bezig om nog een paar te regelen want 
onze eigen parkietjes kunnen er volgend voorjaar 
pas in. 
Vooral Peter is helemaal in zijn nopjes!  
Onze cliënten en de lopende cliënten van andere 
dagcentragroepen vinden het ook geweldig.  
We zijn nu nog bezig om een pad er naartoe aan te 
leggen zodat ook rolstoelers er goed bij kunnen.  
Kortom een groot succes! 

Dank jullie wel Fonds Hartewensen en de donateurs die het fonds een warm hart toedragen. Hierdoor kon 
onze hartewens in vervulling gaan. 

Een collectief idee!  
 
Vanaf maart 2020 mochten de cliënten van het Specialistisch Wijkteam Beverwijk/Heemskerk vanwege 
Corona niet meer naar het eetcafé in buurthuis de Schuilhoek te Heemskerk. 
Een ontmoetingsplek waar de cliënten normaal met elkaar in contact komen en dat samenzijn werd node 
gemist. Het idee was om met een foodtruck te gaan staan waar alle cliënten iets kunnen bestellen.  
Dankzij Fonds Hartewensen werd ons collectief idee werkelijkheid. 

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. 
 

18 juni 2021. Op het terrein van de Schuilhoek 
arriveert J&S Foods en ook Iwan met zijn suikerspin/ 
popcorn wagen.  Klokslag 16 uur is de aftrap: elke 
groep heeft drie kwartier om met elkaar bij te praten 
onder het genot van boerenfriet, een snack en een 
blikje drinken. Tussendoor of bij het weggaan kan een 
ieder nog een suikerspin en popcorn bestellen.  
 
De reacties zijn prachtig: veel lachende gezichten en 
lekker eten. Veel mensen hebben elkaar zo lang niet 
gezien. Opeens betrekt de lucht en regen, onweer en 
hagel barst los. Gelukkig staat er een partytent en een 
grote parasol en mag er binnen worden gegeten.  
De buien gaan maar door, maar dat mag de pret niet 
drukken. Om 20 uur worden de laatste snacks 
gebakken en de laatste suikerspinnen en popcorn 
uitgedeeld. Wat een prachtige middag en avond 
hebben wij met elkaar beleefd. 
Met veel dank aan Fonds Hartewens die dit mogelijk 
heeft gemaakt.  

Ouderensoos Schalkwijk breidt Zozjaals 
We deden een oproep op Wel!is van de Hartekamp Groep om 
verhalen op te sturen. Verhalen waarin je vertelt waarom iemand 
een Zozjaal verdient. De mooiste verhalen worden beloond met een 
Zozjaal. Het materiaal voor de Zozjaals is beschikbaar gesteld door 
Fonds Hartewensen. Wij kregen echt hele mooie verhalen binnen. 
Ik heb de verhalen aan de Zozjaalmakers en deelnemers van de 
ouderensoos Schalkwijk voorgelezen. Prachtige, ontroerende 
verhalen. De inzenders van de verhalen omschreven heel mooi 
waarom ze iemand anders een Zozjaal gunnen. 
Mensen die de Zozjaal ontvangen hebben laten zien echt liefde voor 
hun werk te hebben. 
Mensen die als eerste de klappen opvangen tijdens de corona. Die 
zelf al veel hebben meegemaakt en toch heel positief blijven. 
 De Zozjaalmakers waren geraakt door de verhalen. Daarom hebben we met elkaar besloten om niet tien 
maar veertien Zozjaals weg te geven. Iedereen die een verhaal heeft ingestuurd, mag een Zozjaal uitreiken 
aan de persoon waar zij over schreven. Wij hebben met veel plezier aan de Zozjaals gebreid.  
Wees trots dat je een Zozjaal krijgt. Maar vooral waarom je die gekregen hebt. Veel plezier ermee.  
Een warme omhelzing, 
De Zozjaalmakers 

 

Nieuwe locatie Baloe 
 

Hieperdepiep hoeraaaa – Baloe Reviusstraat in Haarlem is geopend!  
Vroegbehandeling Baloe van de Hartekamp Groep zit al jaren in een klein schoolgebouwtje in Haarlem 
Noord. Hier kunnen maximaal 25 kinderen van 0-4 jaar komen, maar de afgelopen jaren werd de vraag naar 
Vroegbehandel steeds groter. Op de wachtlijst stonden gemiddeld meer dan 10 kinderen, welke allemaal 
lang moesten wachten op een behandelplek terwijl dat zo hard nodig was!  
 

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. 
 

Gelukkig hebben we sinds mei 2021 dan éindelijk een prachtige tweede locatie van Baloe mogen openen.  
Hier zijn inmiddels 13 nieuwe kinderen gestart met de Vroegbehandeling. 
Het ondersteunen van de kinderen in hun ontwikkeling op alle gebieden, doen we niet alleen met 
therapeuten en begeleiders. Het gaat vooral om de materialen die aanwezig zijn, waarmee we de kinderen 
kunnen helpen groeien en bloeien. En hierbij hebben we veel hulp gehad van fondsen en donateurs via 
Fonds Hartewensen!!!  
 

Door het plaatsen van speeltoestellen op het plein, de aanschaf van 
een snoezelkar en van schommelkuipen, kunnen wij de kinderen 
ondersteunen op de manier, op het moment en op de plek waar dat 
nodig is! De kinderen zijn gek op de schommels buiten. Hier oefenen 
we flink met zelfstandig schommelen en leren communiceren dat je 
“er in” wilt, of juist “nog een keer” wilt schommelen. De glijbaan is 
een goede oefening in traplopen en balans, maar daarnaast de 
perfecte plek om verstoppertje te spelen, omheen te rennen of te 
fietsen, en ook te oefenen als dingen snel spannend zijn.  
 
Binnen hebben we de snoezelkar geplaatst in de groep. Hierdoor 
kunnen we een afwisselend dagprogramma bieden van activiteiten 
en rust. Ook zetten we de snoezelmaterialen voor sommige kinderen 
in om ze te stimuleren actief bepaalde zintuigen te gebruiken en 
hiermee te onderzoeken, voor een ander zetten we de materialen 
juist in om prikkels te kunnen reguleren. De bellenbuis helpt de één 

dan ook bij het wakker worden, bij de ander helpt het juist om in slaap te vallen.  
 
Daarnaast hebben we ook schommelkuipen mogen 
ontvangen. Hier liggen kinderen voor een rustmoment, 
prikkels te verwerken of zelfs te slapen. Bij een ander 
wordt het ingezet om de communicatie te stimuleren 
en contact te maken met een ander. De schommels zijn 
dan ook heel veel in gebruik!  
Al met al hebben we dankzij de spullen die we hebben 
gekregen via Fonds Hartewensen een prachtige locatie 
kunnen neerzetten, waarbij we alles hebben wat nodig 
is om intensieve ontwikkelingsstimulering te bieden. 

Namens het volledige team van Baloe en álle ouders van onze Baloetjes: BEDANKT!!!! 
  

Overige wensen in vervulling    Wensen in uitvoering 
Duofiets Weid 11     Beleef TV Juttersoord 
Twee regentonnen Boerderij    Renovatie tuin Pelikaan-Duinhuis 
Tovertafel Steenhouwerskwartier   Picknicktafel Ambulant Team 
Digibord DC ’t Veer 1     Attributen speelplein de Hermelijn 
Tovercase A. Schweitzerlaan    Snoezel Jan Gijzenkade 
Bamm Zorg Touch A. Schweitzerlaan   Fietslabyrint DC IJmuiden 
Tablet het Zeepaard – Duinhuis    Duofiets Boerderi 
Buitenattributen Waterviolier    CRDL Weid 15-17 
Communicatie Hulpmiddelen Logopedie  Qwiek-up Bosuilplein 10 
1 x per maand Draaiorgel HK terrein Heemstede  Duofiets Braillelaan 123-133/ Dagbesteding 
           Snoezel Dagbesteding Duinwijklaan 
        Duofiets Weid 3 

http://www.fondshartewensen.nl/
https://www.fondshartewensen.nl/nieuwe-locatie-baloe/img_20210915_142121/
https://www.fondshartewensen.nl/nieuwe-locatie-baloe/img_20210915_142156_hdr/
https://www.fondshartewensen.nl/nieuwe-locatie-baloe/img_20210915_142644/
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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. 
 

Dank u wel… 
 

Langs deze weg wil het Bestuur de fondsen en donateurs heel hartelijk bedanken voor de donaties die wij 
mochten ontvangen in 2021. Mede door uw bijdrage kan Fonds Hartewensen de dromen van de cliënten 
van de Hartekamp Groep laten uitkomen. 
 
 

Wist u dat… 
Fonds Hartewensen samen werkt met ‘doehetzelfnotaris’ waarbij je snel en makkelijk een goed doel kan 
opnemen in je testament. Zie hiervoor www.fondshartewensen.nl onder het kopje ‘HOE KUN JE HELPEN’  
Daar vindt u alle informatie over doneren, periodieke gift, testament en legaten. 
 

 

 

Het Bestuur Fonds Hartewensen wenst u mooie feestdagen 

en alle goeds voor het jaar 2022! 

 

Bestuur Fonds Hartewensen 
 
Mevr. A. Zwartbol-Roos | voorzitter 
Mevr. E. Flipphi | secretaris 
Dhr. H. Jacob| penningmeester  
Mevr. N. Haan 
Dhr. Th. van der Laan 
Dhr. A. Blankhart 
Dhr. J. Bauer 
Mevr. M. Kinneging 

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/
http://www.fondshartewensen.nl/

