
  
       

   
 

 

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 
 
Vlak voor mijn vakantie naar Griekenland krijg ik de vraag een stukje te schrijven voor deze 
Nieuwsbrief. Dat doe ik graag! Wanneer de Nieuwbrief uitkomt is het alweer september.  
Een groot gedeelte van de medewerkers is dan al op vakantie geweest. Ik weet nog vanuit mijn tijd bij  
de Hartekamp Groep dat het voor- en na die tijd heel hard werken is voor de vaste medewerkers,  
bijgestaan door vakantiemedewerkers! 
Ondanks deze krapte is het jullie weer gelukt om feesten, uitjes en gezellige tuinactiviteiten  te realiseren  
voor cliënten! Ik hoop dat de rust inmiddels is weergekeerd en dat jullie tijd kunnen vinden 
om samen met de cliënten te dromen over wensen die jullie kenbaar kunnen maken aan Fonds Hartwensen. 
 Wensen die het leven van alle dag van cliënten iets speciaals geven en waar ze naar uit kunnen kijken, zodat de 
naderende herfst eveneens een fijne tijd wordt.  
 
Fonds Hartewensen ziet jullie aanvragen graag tegemoet! 
 
Ans Zwartbol-Roos 
 

Keramiekoven 
 
De 48 cliënten van het Dagcentrum Jan Gijzenkade willen graag hun 
creatieve kant laten zien! Zij maken gezamenlijk de prachtigste 
voorwerpen van keramiek en zijn daar terecht trots op. Dankzij de 
gulle giften van de cliënt vertegenwoordigers en de Rabobank 
Stimuleringsfonds Haarlem en omstreken heeft Dagcentrum Jan 
Gijzenkade een keramiekoven kunnen aanschaffen zodat ze hun 
producten nu ook te koop aan kunnen bieden. 
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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. 
 

Actie: Red de koeien! 

 
In de vorige Nieuwsbrief melden we dat de koeien van Harteheem opgeknapt werden. Inmiddels zijn de koeien klaar 
en mooier dan ooit. Heel veel mensen die de koeien een warm hart toedragen hebben ons financieel geholpen. Ook 
Fonds Hartewensen en het fonds burgerinitiatieven van de gemeente Heemskerk hebben hun "steen" bijgedragen. 
De Rotary Heemskerk/Uitgeest heeft voor ons de onderstellen opgeknapt. Wat geeft dat een warm gevoel. 
Wat begon met de kreet: "Dat laten we toch niet gebeuren!", heeft als resultaat twee prachtige, kleurrijke koeien. Ze 
staan weer in hun weitje. 

 
              
 
 

 
 
 
 
 

 
Keycords Mini Mystery land 
 
Op woensdag 2 augustus jl. werd op het terrein van de Hartekamp 
Groep in Heemstede Mini Mysteryland gehouden. De middag was 
een groot succes en de cliënten van de Hartekamp Groep hebben 
genoten. Natuurlijk heeft Fonds Hartewensen ook een bijdrage 
kunnen leveren met dank aan onze donateurs. De keycords zijn 
gedoneerd door Fonds Hartewensen, ook hebben wij het vervoer 
van buitenaf gefinancierd en heeft bestuurslid Theo van der Laan (directeur van Hema Hillegom en Zandvoort) de 
hotdogkar incl. toebehoren ter beschikking gesteld. 
 

Dakterras afdeling Garnaal Duinhuis 
Een bijzondere speelplaats is er bij afdeling de Garnaal gerealiseerd. 
De kinderen kunnen speelplezier ervaren door de actie-reactie 
borden. De schommel is voor kinderen een ontspanningsplek, waar 
ze heerlijk op kunnen liggen. Er wordt al volop gebruik van de 
buitenspeelplaats gemaakt. 
Onze dank gaat uit aan  Kinderfonds van Dusseldorp en bijdragen 
van donateurs, die dit mede mogelijk gemaakt hebben. 
 
 

Grote tuinparasol t Veer 2-4 
 
Hij staat! We zijn er reuze blij mee. Een gedeelte van de cliënten zaten er gelijk 
onder. Het had nog wel wat voeten in de aarde. We moesten hem zelf in het 
grondanker plaatsen.  
 
En hij weegt ongeveer 100 kilo! Vier sterke mannen hebben deze klus 
geklaard! Een droom is uitgekomen door bijdragen van donateurs, het Rabo 
Dichtbijfonds IJmond en het Cornelis Corneliszfonds.  

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. 
 

Cheque Holland Casino Rotterdam 
 
Bij Holland Casino Rotterdam  wordt er nog wel eens wat geld 
gevonden dat door de gasten is verloren/achtergelaten.  
 
Dit geld wordt verzameld en aan het eind van het jaar mogen de 
medewerkers een mooie bestemming kiezen.  
Dit keer mocht Fonds Hartewensen het geld in ontvangst nemen. 
Fantastisch toch? 

 

Tuinproject Eekhoornlaan 104 
Afgelopen jaar heeft de tuin van Eekhoornlaan 104 een behoorlijke metamorfose gekregen. De kindergroep op het 
Hartekamp terrein kent een tweedelige tuin aan de noord- en zuidzijde van het gebouw. Beide tuinen zijn omringt 
door een hoog functioneel hekwerk, waardoor het geheel in eerste instantie een saai en niet echt kindvriendelijk 
uiterlijk gaf. We waren van mening dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben om buiten te kunnen spelen om zich 
motorisch, maar ook op sociaal-emotioneel niveau te kunnen ontwikkelen. Dus zijn we op zoek gegaan hoe we onze 
tuinen meer kindvriendelijk en uitdagender konden maken.  
We hebben Fonds Hartewensen benaderd en hebben dankzij een fonds een bedrag  tot onze beschikking gekregen om 
een nieuwe invulling te geven aan de tuin van onze kinderwoning.  Momenteel beschikken we over 2 tuinen waar de 
kinderen gebruik kunnen maken van een mooie ingebouwde trampoline, een schommel, sensopathische voelborden 
en kunnen de kinderen zich terugtrekken in de bamboo overkapping en ontspannen in de hangstoelen. Daarnaast 
hebben we nog een mooie loungeset kunnen bestellen bij Veelinhout (sinds juli 2017 onderdeel van de Hartekamp 
Groep), waardoor we met mooi weer lekker buiten kunnen zitten, relaxen en eten. We merken dat de kinderen van de 
Eekhoornlaan meer toekomen aan spelen in de buitenlucht wat ten goede komt aan hun ontwikkeling en gezondheid. 
Als we nu al zien hoeveel plezier en ontspanning de kinderen halen uit het spelen in de tuinen heeft dit project zeker 
bijgedragen aan ‘het goede leven’ van en voor onze cliënten. We willen Fonds Hartewensen en Stichting Nelis van Dril 
heel hartelijk bedanken voor deze prachtige gift!                           Alle kinderen en collega’s van Eekhoornlaan 104  
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
6-Pits gasfornuis Bolwerkse Poort 
 
De cliënten van Bolwerkse Poort zijn dolblij met hun 
nieuwe fornuis! Ze kunnen nu met veel gemak een 
maaltijd bereiden voor 16 personen. En zo'n grote 
oven, daar zijn al diverse pizza's in gebakken. 
Fantastisch. 
 
De bewoners en het team van Bolwerksepoort 73 en 
75 en Havenpoort 2 en 4 willen de donateurs van 
Fonds Hartewensen hartelijk danken, dat door hen 
deze wens in vervulling is gegaan.  
  

http://www.fondshartewensen.nl/
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Wist u dat…? 
 
Fonds Hartewensen ook op Facebook zit? Daar kunt u meegenieten 
van alle wensen die we vervullen en bent u direct op de hoogte van 
alle nieuwtjes.  
 
Bekijk onze Facebookpagina en vergeet niet ons te ‘liken’! 
https://www.facebook.com/Fondshartewensen/  
 

 
Fonds Hartewensen heeft ook in de afgelopen periode weer wensen kunnen 
vervullen met giften van donateurs: 

- Tuinmeubilair  en aankleding tuin Waterviolier 
- 6 pits gasstel Bolwerksepoort 75 
- Picknickbanken en vuurkorf de Witstraat 
- Uitje Walibi  
- Vervoer cliënten naar Mini Mysteryland 
- Uitjes in schoolvakantie Eekhoornlaan 104 
- Stappentellers Cursuscentrum Harteheem 

 

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

Bomen planten buitenruimte DC Ouderen Cirkel/’t Hof 
 
       Duofiets Harteheem  

 
Donateurs, hartelijk dank voor uw bijdrage!  

 
 

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

     Tovertafel Weid 6 
      Kojo alles-in-een computer Cirkel 1 
     Duofiets Hazenpad 9  
     Speelattributen tuin Weid 2 - 4  
     Mand nestschommel Eekhoornlaan 43 

HELPT U MEE? Elke gift is van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

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/
https://www.facebook.com/Fondshartewensen/

