
Onze visie “Ieder kind verdient het kind te mogen zijn”, 
ieder kind hoort erbij, wordt gezien en gehoord. Onze 
doelstelling is aandacht geven, dat  zorgt voor groei. 
Groei zorgt voor een stabielere toekomst. 
 
Waar staan wij
Tijdens de pandemie konden wij uitvoerend niet 
veel betekenen voor ‘onze’ kinderen die een  
extraatje hard kunnen gebruiken. Maar achter de  
schermen hebben wij zeker niet stil gezeten. Wij 
hebben de kans gehad om door te ontwikkelen. Dit 
resulteert in een stevig bestuur, goede samenwerk- 
ing met maatschappelijke ondernemingen uit 
Haarlemmermeer en vele vrijwilligers. Wij hebben 
een stevig fundament met elkaar neergezet.  

Samen kun je meer bereiken 
Door het verbreden van ons netwerk is er een 
samenwerkingsverband aangegaan met Stichting 
Maatvast, Stichting Het Cultuurgebouw, Stichting  
Leergeld en De Meerkerk.
Uit deze samenwerking is de werkgroep Samen-
Werken & Verbinden ontstaan. Samen kun je altijd 
meer bereiken. Wij vullen elkaar heel goed aan.
Deze groep biedt een ondersteunende rol tijdens het 
uitvoeren van activiteiten. Wij zetten ons gezamen- 
lijk in om kinderen uit gezinnen met een laag inko- 
men, de kans te geven mee te doen in de maatschap- 

pij. Holistisch kijken en denken in mogelijkheden 
dan kom je verder. 
De kinderen die mogen deelnemen aan onze “pro-
jecten” vinden wij via de scholen. De leerkrachten Zij 
hebben nauwe contacten met de kinderen en zijn 
veelal op de hoogte van hun leefomstandigheden. 
Elke school heeft een zorg- of intern begeleider die  
het kind, wat aan onze projecten meedoet, begeleidt. 
Wij werken met het ‘Geleend vertrouwen’, wat in- 
houdt dat wij het advies van de leerkrachten aan-
nemen als zij een kind aanmelden. We vertrouwen 
hun expertise. Doordat onze projecten kleinschalig 
zijn kunnen wij kinderen uitnodigen om mee te 
doen. Dit geeft het kind het gevoel “ik hoor erbij, ze 
zien mij staan”.
 
Hoe gaan wij dit financieren 
Onze stichting maakt geen gebruik van subsidies. 
Onze activiteiten worden gefinancierd door giften, 
donaties en schenkingen. Soms een lastige klus. 
Het financieren van deze projecten betekend ook 
“Samen Doen”. Daarom zullen wij tweemaal per jaar 
een crowdfundingsactie gaan doen en een Grand 
Happy Diner gaan organiseren. Ook uw bijdrage, 
groot of klein, kunt u via de website of via de QR 
code aan de Stichting overmaken. Wij geven graag 
een overzicht van onze mooie projecten waar wij  
uw geld voor nodig hebben.

veel projecten op stapel die 
zorgen voor blije snoetjes

STICHTING MAKE A CHILD HAPPY HAARLEMMERMEER ZET ZICH 
IN VOOR KWETSBARE KINDEREN UIT ONZE EIGEN OMGEVING.
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Project 1. KinderVakantie op Kaageiland
Wat een feest, vakantie op Kaag eiland.
- Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
- Vijf dagen en vier nachten
- Onder leiding van een professional team.
- een fijne, zorgeloze vakantie vol plezier,  
 spel, knutselen, sport en waterpret!

DONEER OF WORD VRIJWILLIGER

Doneer via onze QRcode of via  
makeachildhappy.nl/doneren 
Wilt u zich willen aanmelden als 
vrijwilliger, stuur dan een mail:  
vakantie@makeachildhappy.nl.

Project 2. Sinterklaascadeaus
Wij zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien 
tóch een cadeautje krijgen op pakjesavond. Het ver- 
driet is groot als de Sint niets brengt, terwijl klasge- 
en vriendjes wél een cadeautje krijgen. Afgelopen 
jaar zijn er 300 cadeau’s uitgedeeld. Ook door de 
kinderburgemeester.

Project 3. Samen met het gezin één 
week lang op vakantie
Wij hebben een samenwerkingsverband  
met de Vakantiebank. Ze mogen zelf, uit het aanbod 
van de Vakantiebank, een keuze maken welk park in 
Nederland ze heen willen. Je kunt een gezin
ontzettend blij maken en verlichting geven!

Project 4. Dagje uit met het gezin
Voor kinderen is het van belang dat zij net zoals hun 
leeftijdsgenootjes een dagje weg kunnen. Hierdoor 
kunnen zij vertellen over de leuke belevenissen die 
zij hebben meegemaakt. Ieder kind verdient een 
leuke jeugd!

Project 5. Ontdekken van je talent maakt blij. 
Een kind wat leeft in armoede heeft geen ruimte 
om talenten te ontdekken Dit project is voor Voor 
kinderen uit groep 7 & 8, gericht op de toekomst.
Wij starten een pilot van dit nieuwe project en 
zullen 2 kinderen, 2 jaar professioneel begeleiden.

Project 6. Verjaardagsfeestjes  
(kinderen 4 t/m 13 jaar)
Een verjaardagsfeestje geven, is vrijwel onmogelijk 
als je leeft in armoede. Voor ouders heel pijnlijk om 
tegen je kind te zeggen dat het niet kan. Op school 
wil het kind er ook bij horen. Heel lastig voor het 
kind, die niet begrijpt waarom klasgenootjes wel 
feestjes kunnen geven! 

Project 7. Opvanghuis 
Ondersteuning bieden in het Opvanghuis, helpen een kinderhoek te realiseren. 
Afgelopen jaar hebben wij de kinderen van het opvanghuis met Sinterklaas verrast 
met een bezoek van de kinderburgemeester en voor de kerst verrast met een 
heerlijk af te halen kinderkerstdiner met een kleine attentie.  
Ook springen wij graag bij mooie projecten bij, waar wij van betekenis kunnen zijn!
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