
Ieder kind verdient het kind te mogen zijn. Ieder kind hoort 

erbij, wordt gezien en gehoord. De doelstelling van onze 

stichting is aandacht geven, dat zorgt voor groei. En groei 

zorgt voor een stabielere toekomst! 

 

KinderVakantie Kaageiland ’22 meer dan geslaagd  

Er waren weer veel blije kinderen tijdens onze vakantie-

week 2022. Kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar 

(drie groepen) konden vijf dagen genieten van een fijne, 

zorgeloze vakantie vol plezier, spel, knutselen, sport en 

waterpret! Zij hebben enorm genoten van de fantastische 

locatie “de Stal”, het heerlijke eten en de prachtige 

natuurlijke omgeving waar zij helemaal tot rust konden 

komen, zonder internet of mobiele telefoon. Door alle 

aangeboden activiteiten hebben zij dit niet gemist. Zij 

hebben vriendschappen gesloten en als er een onenigheid 

was, hebben ze dat samen uitgepraat en opgelost.  

De kinderen komen allemaal uit een kwetsbare situatie.  

Ze hebben het vaak moeilijk binnen het gezin. Het gaat om 

kinderen die met het gezin gevlucht zijn en net in Nederland 

wonen, kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn 

en veel kinderen die leven in achterstand. Het merendeel 

van de kinderen heeft een behoorlijke rugzak. Ook zijn er  

kinderen met gedragsproblematiek. Deze groep kinderen 

vindt het moeilijk zich in de gevoelswereld van anderen te 

kunnen verplaatsen en hebben moeite met veranderingen. 

Doelstelling is aandacht

We starten met de training “Rots en water” met als doel 

het bevorderen van het positieve om je heen. Het sociale 

en emotionele aspect krijgt aandacht om zo problemen te 

voorkomen en/of op te lossen. We reiken een handvat aan, 

wees lief voor jezelf en de ander. Dat is voor deze groep 

kinderen heel belangrijk. Rots staat voor eigen grenzen aan 

kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een 

eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, 

kunnen luisteren, samen naar oplossingen zoeken en de 

grenzen van anderen te respecteren.  

Middels het spel “Wie ben jij” leren kinderen elkaar kennen, 

zodat er een veilige sfeer ontstaat. Zo voelt het kind zich 

‘thuis’ en kan het meer genieten van alles om zich heen. 

Door gericht aandacht te geven, voorkomen (verminderen) 

we agressie, grensoverschrijdend gedrag en pesten. Door  

de betrokkenheid naar de kinderen, voelen zij zich veilig.

Onder leiding van een professioneel team

Voor het team vrijwilligers is het een uitdagende opdracht. 

Heel leuk en soms ook 

heel moeilijk om al deze 

verschillende kinderen 

te sturen, zichzelf te 

kunnen laten zijn en ze 

te laten genieten binnen 

de groep. Elk kind is 

anders en uniek, dat 

vraagt de benadering en omgang dus ook. Ons team krijgt 

gerichte scholing hoe hier mee om te gaan. 

Elk kind heeft 200% genoten en is met een grote glim- 

lach naar huis gegaan. Enorm veel dank aan ons topteam 

vrijwilligers, zonder hun is er geen vakantieweek mogelijk! 
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@

makeachildhappy.nl.

Onze projecten financieren 

Onze activiteiten worden gefinancierd door giften, donaties 

en schenkingen. Wilt u ons (en de kinderen) ook graag 

steunen met een bijdrage, groot of klein, dan kunt u via 

de website of via de QR code uw bijdrage aan de Stichting 

overmaken. Hieronder een overzicht van onze mooie 

projecten waar wij uw geld voor zullen gebruiken.  

Project 1.  KinderVakantie op Kaageiland

Project 2. Sinterklaascadeaus

Project 3. Met het gezin één week op vakantie

Project 4. Dagje uit met het gezin

Project 5. Ontdekken van je talent maakt blij. 

Project 6. Verjaardagsfeestjes

 

Lees meer op onze website:

www.makeachildhappy.nl
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