Jaarverslag Stichting ” Kids Say No ” 2014

Wie zijn wij en voor wie
Stichting “Kids Say No” is een landelijke stichting, opgericht in oktober 2011, ten
behoeve van mishandelde en misbruikte kinderen in Nederland in de leeftijd van 3 tot
16 jaar. Stichting ” Kids Say No ” vervult wensen van mishandelde en misbruikte
kinderen omdat zij uit ervaring weet dat het vervullen van een wens een helend effect
heeft op hen. Het geeft deze kinderen de moed weer om kind te zijn en het
vertrouwen in mensen te herstellen. Een fijne ervaring, het vervullen van een wens,
dat kan dan een grote bijdrage leveren in de weg naar herstel…

Organisatie
De Stichting is ontstaan door vrijwilligers die zich hebben ingezet voor kinderen die
misbruikt of mishandeld zijn. Deze vrijwilligers hebben de krachten gebundeld en
vormen nu het bestuur van de Stichting. Uiteraard zijn de antecedenten van de
betrokken vrijwilligers zorgvuldig onderzocht en zijn alle vrijwilligers verplicht in het
bezit van een Verklaring omtrent gedrag (VOG).De bestuursleden die in de stichting
deelnemen zijn:
Anita Laterveer ( Voorzitter )
Renate Wijnands ( Penningmeester )
Adrie van den Kerkhof ( Secretaris )
Hellen van den Kerkhof ( Bestuurslid )

Activiteiten
De activiteiten van Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ worden mogelijk gemaakt door middel
van ontvangen giften of diensten. De uitvoering gebeurt waar mogelijk samen met
andere betrokken organisaties, die misbruikte kinderen begeleiden en opnemen. De
wensen van individuele kinderen worden vervuld door een beroep te doen op de
bereidheid van personen, instellingen of ondernemingen.
Het gaat bijvoorbeeld om het meetrainen met een bekende voetballer, samen met
een bekende radio-DJ een programma maken of meerijden in de vrachtwagen.
Diverse sponsoren stellen goederen en/of diensten beschikbaar, maar een wens als
bijvoorbeeld: “ Zwemmen met Dolfijnen”, daar is geld voor nodig!
Om een wens zo compleet mogelijk te maken wordt geprobeerd om de kinderen een
tastbare herinnering aan deze dag mee te geven d.m.v. een aandenken of
cadeautjes. Vaak kan dit gesponsord worden, maar ook wordt dit wel eens uit eigen
middelen aangeschaft. Ook worden er gezinsactiviteiten gepland. Want ook het gezin
(ouders, broertjes en zusjes) lijdt door schaamte en onmacht onder het misbruik/ de
mishandeling van een gezinslid. Voorafgaand de uitvoering van een wens, is dmv
overleg goedkeuring verkregen van de ouder(s), verzorger(s) of instelling.
Omwille van privacy van het kind of ouder(s) zal Stichting ‘’ Kids Say No ‘‘ nimmer
publicaties plaatsen of dan wel medewerking verlenen aan het plaatsen bij derden,
waarbij de privacy van het kind of ouder kan worden geschaad.

Wensuitvoeringen 2014
In het jaar 2014 zijn er vier wensen ingediend, waarvan er drie tot uitvoer is gebracht.
De overige wens is afgewezen omdat er geen gerechtelijke stukken waren of
aangifte bij de politie. Twee wensen zijn in samenwerking tot stand gebracht met
andere organisaties.

Gezinsuitje 2014 ( Lotgenoten dag )
Jaarlijks probeert de stichting een gezinsuitje te organiseren, waarbij ook
ouder(s),zusjes/broertjes, verzorger(s) of instelling van het desbetreffende kind
aanwezig is. Stichting “ Kids Say No “ heeft in het jaar 2014 twee gezinsuitjes
georganiseerd waarvan één in samenwerking met stichting ” Laat kinderen Lachen” .

Maatschappelijke organisaties
Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ heeft in het jaar 2014 regelmatig contact gehad met andere
maatschappelijke organisaties waaronder:
Politie
Maatschappelijk werk
Burgemeesters van verschillende steden en dorpen
Taskforce overheidsorgaan (kindermishandeling en seksueel misbruik)
De Taskforce is ingesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om bestuurders, managers en professionals nog
meer tot gerichte actie aan te zetten. Dit om mishandeling en seksueel misbruik van
kinderen te voorkomen of effectief aan te pakken. De Taskforce startte in september
2012 en gaat door tot en met 2016.
De stichting hoopt in samenwerking met Taskforce in 2015 een wetswijziging door te
voeren wat verband houdt met naamsveranderingen van kinderen die door één van
de ouders is misbruikt of mishandeld.

Media aandacht
In de pers is er veel aandacht geweest door kranten en andere media o.a. Katwijk
Speciaal, Katwijkshe post, Tros Vermist en diversen radio interviews bij RTV Katwijk.
Ook heeft Stichting “ Kids Say No “ diversen malen met een kraam met informatie
ergens gestaan om de stichting aandacht te geven. Ook heeft de stichting diversen
malen mee gedaan om genomineerd te worden voor een prijs o.a.
Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2014 in de Gemeente Katwijk en om gekozen te
worden tot het goede doel van de organisatie van Haringrock 2015 en wat ook is
toegekend.
Het bestuur van Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ heeft het afgelopen jaar 2014 als zeer
positief ervaren en heeft de doelstelling wat zij voor ogen hadden bereikt.

Wensuitvoeringen, Gezinsuitjes en andere activiteiten

Maart 2014
” Pak maar mijn Hand ”
Het beroemde zangduo uit Volendam Nick & Simon vertalen dit heel mooi in een
nummer dat ze zingen…een nummer dat je even laat nadenken over bepaalde
zaken in het leven. Een mooie slagzin zou dat zijn voor kinderen waar wij als bestuur
van Stichting ” Kids Say No ” een wens voor vervullen. Een hand uitreiken naar
kinderen die in hun jonge leven al heel wat hebben meegemaakt en wat voor
kinderen heel veel kan betekenen… en iets kan bijdragen in de weg naar herstel.
Verleden jaar kreeg de stichting een wens binnen van een moeder van een mannetje
van tien jaar. Het mannetje had buiten een hele nare ervaring ook genoeg medische
problemen die je niet kan voorstellen en vaak ook niet hoort of leest in persberichten.
De wensaanvraag bestond uit het bezoeken van een concert van zijn twee idolen
Nick & Simon. Heel gemakkelijk voor het bestuur om zoiets te regelen…kaarten
kopen voor het concert en Klaar was Kees!
Gezien de ervaring die deze kleine vent had gehad en nog meemaakt …kon het niet
alleen bij deze kaarten blijven en moesten we iets doen voor hem wat hem een
opsteker zou geven als hij weer opgenomen zou worden in het ziekenhuis! Zijn
speciale lijflied van Nick & Simon ” Pak maar mijn hand ” moest de rode draad
worden van deze wensuitvoering.
Na een aantal telefoontjes en mails naar het managementbureau van Nick & Simon
werd het groene licht gegeven dat zij zouden meewerken aan deze wensuitvoering.
Gezien de medische zaken van de kleine man die er speelden, en bij ons toch hoog
op het lijstje stond werd er gekozen voor een kleinschalig concert en dicht bij de
woonplaats. Toen de contacten eenmaal liepen met de begeleider van het beroemde
zangduo werd er een prachtig programma samen gesteld …en was de tijd om een
datum te gaan prikken. Vrijdag 14 maart was het dan zover dat de wens in vervulling
zou gaan van deze kleine kanjer in de mooie uitgaansgelegenheid van Preston
Palace in Almelo.
Omdat de stichting landelijk is wordt er weleens hulp gevraagd aan andere
stichtingen in het land om ons te helpen bij een wensuitvoering. En bij deze wens
hebben wij dat ook gedaan aan Richard Sweeper Brink van de C-S Riders uit
Assen… tevens ook de buddy van de kleine man en grote hulp voor het gezin. De
kleine man en zijn moeder werden opgehaald in hun woonplaats door Richard om
vervolgens te vertrekken naar Almelo. Rond half 8 waren zij daar en kon de aanvang
van de wens beginnen…eerst een plekje opgezocht om wat te drinken en de kleine
man zijn eerste cadeautje gegeven, een mooie cap van zijn idolen Nick & Simon die

meteen opgezet werd. Omdat Preston Palace ook heeft mee gewerkt aan deze
wensuitvoering kon de kleine man naar hartenlust eten en drinken…taart, vis en
ijsjes werden door hem gehaald. Toen was de tijd aangebroken dat de we naar de
zaal toe gingen waar het optreden plaats zou vinden.
Er was al muziek, maar er was natuurlijk de nodige spanning bij de kleine vent en zijn
mams…wat er allemaal ging gebeuren. Even daarna werden we opgehaald door de
manager van Preston Palace en liepen we naar een zaaltje. Simon en Wietse waren
daar al en Nick kwam even later. Hartverwarmend was het hoe Nick & Simon dit
aangingen met de kleine man en hem op zijn gemak stelde. Grapjes werden er
gemaakt en volop vragen aan de kleine man gesteld…en natuurlijk werden er ook
volop foto’s gemaakt o.a. door fotografe Monica Schreurs…schitterende foto’s die je
even lieten slikken van de mooie momenten tussen de kleine man en zijn twee
idolen.
De ontmoeting werd afgesloten en werden er cadeautjes uitgereikt aan Nick & Simon
door de stichting voor meewerken aan deze wens en ook door de kleine man zelf die
hij had mee genomen. De tijd was aangebroken dat het concert ging beginnen …de
kleine vent stond op een stoel en heeft ademloos staan kijken en te genieten wat
duidelijk zichtbaar was. Simon had al snel door waar de kleine man was en af en toe
kwam de duim omhoog en even zwaaien. Toen kwam het laatste liedje… er klonk
door de speakers…we zingen dit laatste liedje speciaal voor een kleine kanjer ” Pak
maar mijn Hand ” …
Emoties en zeker Kippenvel! Ook tijdens dit liedje hadden Nick & Simon steeds
contact met het ventje… en daarna nog een toegift en toen was het afgelopen.
Een rustig plekje wat toe was gewezen door Preston Palace werd opgezocht en werd
de wens afgesloten met cadeautjes die beschikbaar zijn gesteld door bedrijven en
sponsors. Een dekbedovertrek van zijn twee idolen, dvd’s en cd’s, keycoard, een
mok van Nick & Simon en verder nog een bal, petten, sjaal, een spel, boeken,
armbandje enz. Ook de stichting kreeg een cadeautje van de kleine man en zijn
mams…een mooie kaart en een beeldje van handen…hoe toepasselijker kan het
zijn…datzelfde was ook aan Nick & Simon gegeven. Toen was de tijd om afscheid te
nemen en naar huis te gaan. Het was een avond die je in je hart opsluit met de
warme en mooie momenten van een jongetje die heeft genoten en een ervaring heeft
gekregen om niet snel te vergeten. Omdat de kleine man nog een hele lange weg
heeft te gaan met opnames in het ziekenhuis en zeker veel pijn…hopen wij als
bestuur dat hij zo klein als dat hij is, kracht kan halen uit deze mooie momenten met
zijn twee idolen Nick & Simon.

April 2014
Prinsessen jurk (Samenwerking)
Het bestuur van Stichting ” Kids Say No ” ging weer een mooie wens vervullen van
een jonge dame van 6 jaar! Een aantal maanden terug kreeg de stichting een mail
binnen voor een meisje met een wens aanvraag…met als wens ” Prinsessen jurk ”
Een hele bijzondere wens van deze jonge dame…na lang nadenken besloot het
bestuur van de stichting op zoek te gaan naar een bedrijf die deze jurk wou
schenken.
Toen het bestuur bij haar thuis kwam werden zij warm onthaald met koffie en lekkere
gebakjes en werd de jurk overhandigd aan de jonge dame met een paar mooie
bijpassende glitterschoentjes. De jurk die was geschonken ging gelijk aan en het
was een genot om te zien hoe blij ze daar mee was…en nu kon de uitvoering van de
wens beginnen.
Inmiddels was de tijd aangekomen om te vertrekken naar een kapsalon waar haar
haren werden gedaan. De jonge dame haar haren werden omgetoverd tot een mooie
look met krullen en waar kleine steentjes in zaten verwerkt. Vervolgens toen de
haartjes klaar waren ging zij naar een andere ruimte waar zij door één van de
teamleden een make-up kreeg. De zachte kleuren wat op een ” kindvriendelijke ”
manier werden aangebracht was mooi om te zien. De Big Smile van de jonge dame
was constant aanwezig en was ook niet meer weg te krijgen ….en wat zag zij er mooi
uit!
Het was tijd om te vertrekken naar een restaurant waar een lekkere lunch te wachten
stond op haar. Na de lunch werden de jonge dame en haar moeder opgehaald met
een prachtige oude auto. Deze klassieker met stijl en klasse was precies wat bij deze
wensuitvoering op zijn plaats was…wat een prachtige auto. Vervolgens werden zij
naar een fotostudio om een mooie foto-shoot te maken met haar ” Prinsessen jurk ”
Er is een hele mooie foto-shoot gemaakt van haar op een mooi respect volle manier
door de fotograaf. Vanuit de fotostudio werd zij en haar mams weer opgehaald door
de mooie klassieker voor een ritje langs de boulevard om haar naar huis te brengen
waar de afsluiting zou plaats vinden van deze dag. Ze was helemaal onder de indruk
van de auto en die werd ook grondig nagekeken en het was helemaal te gaaf. zei ze!
Zoals iedere wens vervulling sluiten wij de dag af van de stichting met cadeautjes wat
met de wens te maken heeft gehad. Ze was bijzonder verrast wat zij kreeg allemaal
en ze was ontzettend dankbaar.
Voor ons als bestuur was het weer een mooie wens uitvoering voor een Kleine
Kanjer!

Juni 2014
” Dreamnight at the Zoo ” in Safaripark Beekse Bergen.
Vrijdagavond 6 juni zijn er gezinnen die bekend zijn met de Stichting ” Kids Say No “
aanwezig geweest bij een gezellige avond in de Beekse Bergen, deze gezinnen
waren uitgenodigd door Stichting Laat Kinderen Lachen. Deze Stichting zet zich in
voor kinderen die door omstandigheden een extra steuntje in de rug kunnen
gebruiken…want elk kind verdient een lach op zijn/ haar gezicht.
Het doel van ” Dreamnight at the Zoo ” is om één avond per jaar, bij voorkeur op de
1e vrijdag van juni, van 18:00 tot + 22:00 uur de poorten van de dierenparken gratis
te openen. Elk dierenpark maakt zijn eigen programma en behandelt de speciale
gasten als VIP’s. Vaak is er op deze avonden muziek, lopen er clowns rond of
andere fantasiefiguren en krijgen de kinderen volop de gelegenheid om de dieren te
bekijken (en soms aan te raken), te praten met de verzorgers en eventueel een kijkje
te nemen achter de schermen. Vaak is er de gelegenheid om geschminkt te worden.
” Dreamnight at the Zoo ” is door de kinderen, ouders/verzorgers zeer goed
ontvangen. Het bestuur van Stichting ” Kids Say No ” wil hierbij Stichting Laat
Kinderen Lachen heel erg bedanken voor de uitnodigingen!

Augustus 2014
Op zaterdag 23 augustus 2014 heeft Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ met een kraam met
informatie gestaan bij het Oranje Fest op uitnodiging van de organisatie en dat
gebeurt in het kader van de najaarsfeesten van de Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn.
De organisatie organiseert net zoals voorgaande jaren op de eerste zaterdag van de
Oranjefeestweek een muziekfestival en motorshow. Zoals voorgaande jaren zet de
organisatie zich in voor een goed doel. Net zoals vorig jaar is ook dit jaar weer
gekozen voor Stichting ‘’ Kids Say No ‘’!! Een deel van de opbrengst gaat naar dit
goede doel.

Wensuitvoering Fotoshoot (Samenwerking)
Allereerst ging zij naar Beauty Salon, waar zij een heuse Beauty ” kinder ”
behandeling kreeg en vervolgens een ” kinder “ make-up kreeg. Vanuit daar gingen
wij naar een kapsalon waar de op een hele mooie manier tot een hele stoer
opgestoken koppie werd omgetoverd. Toen was de tijd aangebroken dat de wens
van haar ook werkelijkheid ging worden …dus op weg naar een Foto studio. Het
bestuur had gezorgd dat daar drie super mooie en stoere sets kleding hingen en
Coole schoenen stonden wat door een boetiek was geregeld en wat zij ook mocht
houden…en wat paste alles haar mooi.

Op de set ( studio ) was het net of daar een fotomodel stond…wat was het leuk om te
zien hoe zij dit alles oppikte en je kon zien dat dit haar wens was. Er is een hele
mooie fotoshoot gemaakt van haar op een mooi respect volle manier door de
fotograaf. Vanuit de fotostudio werd zij opgehaald door een chauffeur met een
prachtige oude auto om zich samen met haar ouders te laten brengen voor een lunch
naar een restaurant en daarna naar haar woonplaats waar de afsluiting zou plaats
vinden van deze dag! Zoals iedere wens vervulling sluiten wij de dag af van de
stichting met cadeautjes wat met de wens te maken heeft gehad. Voor ons als
bestuur was het weer een mooie wens uitvoering voor een GROTE KLEINE
KANJER…en we hopen dat het voor haar een mooie herinnering zal zijn en waar ze
met heel veel plezier op terug kan kijken.

September 2014
Gezinsuitje Stichting ” Kids Say No ”
Op zondag 7 september is het vierde gezinsuitje van Stichting ”Kids Say No ”
georganiseerd. Er waren rond de zestig genodigden (kinderen/ouders) aanwezig om
deel te gaan nemen aan een gezellige middag en daarna te gaan BBQ. De
gezinsactiviteit vond plaats in een mooie locatie te Katwijk.
Om 13.00 uur was de aanvangstijd dat het uitje ging beginnen en stipt op tijd
kwamen de eerste kanjers met ouders/verzorgers, broertjes en zusjes binnen. Het
was al snel een gezellige boel toen iedereen aanwezig was en door het bestuur
gegroet en geknuffeld waren. De middag werd gestart met een daverend optreden
van de clown Johnny Mendola. Een wervelende goochelshow met veel humor en
verbazing waarbij de kinderen zeer actief hebben aan mee gedaan. Het goochelen
werd afgewisseld met leuke liedjes, en waarbij iedereen stond te springen en te
dansen. Dit alles afgewisseld met het maken van mooie ballonfiguren voor de
kinderen die assisteren op het podium en die zaten te kijken.
Tussendoor werd er gezellig geklets door de kinderen en met elkaar gespeeld en
werd er genoten van een hapje en drinken. Inmiddels was de tijd aangebroken voor
een Karaokeshow die verzorgd werd door Marcel Vooys, eigenaar van Vooys Audio
Rijnsburg die deze gehele dag heeft verzorgd met muziek. Audio Rijnsburg is een
Music & Event Planning bureau waar u terecht kunt voor het organiseren, adviseren,
ondersteunen en uitvoeren van diverse events, van groot en klein. Audio Rijnsburg
gaat persoonlijk, professioneel en kwalitatief te werk. Dit betekend: De juiste keuze
voor elk evenement of feest en dat heeft Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ ervaren! Aan de
Karaokeshow werd er leuk mee gedaan door de kinderen en de ouders en was het
leuk om te zien en te horen wat voor liedjes er werden gekozen.
Ondertussen hadden de vrijwilligers van de stichting Mariëlle, Ria en Irene een
heerlijke BBQ klaargezet om aan te gaan beginnen. Het was zeer gezellig en relax
met elkaar en het nodige over de clown en de Karaokeshow werd er nog gezegd en

gesproken. Na een gezellig samenzijn is er ook weer een tijd om afscheid te nemen
van elkaar. Door verschillende bedrijven en sponsors waren er cadeautjes
beschikbaar gesteld voor de kinderen allemaal…ook voor de broers en zussen! Na
een afscheidswoord en het uitdelen van de cadeautjes en het geven van dikke
knuffels en groetjes tot een volgende keer …kan het bestuur terug kijken op een heel
gezellig gezinsuitje.
Heel veel dank gaat er naar de clown Johnny Mendola voor zijn geweldige act,
Marcel Vooys, eigenaar van Vooys Audio Rijnsburg voor zijn gezellige muziek de
hele dag, Stichting Welzijnskwartier om mee te werken aan een locatie waar dit alles
mogelijk was, de vrijwilligers Irene, Mariëlle en Ria die zich hebben ingezet met het
serveren van de drankjes en het eten, de bedrijven en sponsors die het allemaal
mogelijk maken om dit te kunnen doen …THANKS…
Het gezinsuitje is door de kinderen, ouders/verzorgers en aanwezige gasten zeer
goed ontvangen.

Donatie
Stichting Hervormd Gast- en Weeshuis ondersteund Stichting ” Kids Say No ”
Op dinsdag 16 september ontving Stichting ‘’Kids Say No‘‘ een donatie van 750 euro
van Stichting Hervormd Gast- en Weeshuis in Katwijk. Deze stichting ondersteunt, in
financiële zin, jaarlijks een aantal, dat zich bezig houden met activiteiten die
overeenkomen met de doelstelling van de stichting.

Historie
De stichting is op 27 december 1995 ontstaan uit een fusie van de in Katwijk
gevestigde stichting “Stichting Het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Katwijk
aan Zee” en de in Katwijk gevestigde stichting “Stichting van het Heilige Geest of het
Gasthuis der Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee”.
In 2009 is het archief, over de periode 1478 – 1986, geïnventariseerd en beschreven
en in bewaring gegeven aan de gemeente Katwijk. Er bevindt zich in het archief een
charter van 1478. Dit is het oudste document in de archiefbewaarplaats van de
gemeente Katwijk. Met de archiefinventaris is een belangrijk naslagwerk aangelegd,
beschreven en toegankelijk gemaakt waarmee een stuk historisch erfgoed over de
gemeente behouden is gebleven.

Grondslag en doel van de stichting

De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord. De stichting heeft ten
doel:
A. de huisvesting en verzorging van wezen, weduwen en bejaarden van alle
gezindten en levensbeschouwingen binnen de gemeente Katwijk;
b. de ondersteuning van wezen, weduwen en bejaarden buiten Katwijk, die met
inwoners van de gemeente Katwijk verbonden zijn;
C. het verstrekken van geld aan instellingen of organisaties die de doelgroep
ondersteunen, verzorgen of helpen.
Uitoefening activiteiten
De stichting houdt zich bezig met het beheer, de verhuur en verpachting van een
aantal in haar bezit zijnde gronden waarvan een verhuurd deel, via gemeente
Katwijk, in gebruik is als volkstuincomplex en de overige verpachte gronden in
gebruik zijn als weiland.
De stichting ondersteunt, in financiële zin, jaarlijks een aantal, dat zich bezig houden
met activiteiten die overeenkomen met de doelstelling van de stichting.
Stichting ‘’Kids Say No‘‘ is erg blij met de donatie en bedankt Stichting Hervormd
Gast- en Weeshuis in Katwijk voor dit geweldige bedrag.

Oktober 2014
“NU DRAAG IK MIJN DOCHTER VOOR ALTIJD BIJ ME…”
Het is al weer vijftien jaar geleden dat de 7-jarige Chanel-Naomi Eleveld uit Assen
door haar overbuurman Jan S. werd vermoord. Het meisje was al enkele weken
spoorloos toen Tros Vermist op 12 augustus 1999 bij moeder Yvon in huis was om
opnamen te maken. Juist op die dag kwam de politie langs om te vertellen dat
Chanel-Naomi dood was gevonden onder het huis van een overbuurman, de notoire
zedendelinquent Jan S. Het was één van de meest dramatische momenten uit de
geschiedenis.
Voor Yvon zijn er maar weinig dagen dat ze niet aan die vreselijke dag en haar
verloren kind terugdenkt. “Op 16 oktober zou ze 23 zijn geworden”, verteld ze aan
VERMIST. “En natuurlijk denk ik vaak: wat voor vrouw zou ze zijn geworden? Hoe
zou ze haar leven hebben ingevuld en zou ze me ooit een kleinkind hebben
geschonken?

Ik hoor haar een week voor haar dood nog zeggen: “Ik wil later ook mama worden,
net als jij…” Dat geluk is ons helaas niet gegund geweest.”Hoewel Yvon altijd al het

gevoel heeft gehad dat Chanel-Naomi dicht bij haar was, is dat sinds zondag 5
oktober bijna letterlijk het geval. Want op die dag heeft ze het portret van haar
dochter op haar arm laten tatoeëren. “Dat is altijd een wens van me geweest.
Dit jaar word ik 50 en bovendien is het nu vijftien jaar geleden dat ik Chanel-Naomi
ben verloren, dus het was een goede gelegenheid om het te doen. Dankzij de
belangeloze medewerking van René Douwes van Black & White Tattoo Studio in
Leiden en Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ draag ik Chanel-Naomi nu dag en nacht bij me.”
Voor Yvon is de tatoeage ook een soort afsluiting. “Ik ben vijftien jaar lang goed
gesteund en geholpen door stichtingen, waarin lotgenoten zitten die weten hoe het is
om een kind te verliezen. Maar ik moet verder, ook voor mijn andere kinderen.
Op 16 oktober, de verjaardag van Chanel-Naomi, gaan we naar Norg om ballonnen
voor haar op te laten. Dat doen we elk jaar. Chanel-Naomi blijft deel uitmaken van
ons gezin.”
Stichting ” Kids Say No ” heeft dit uitgewerkt en geregeld in samenwerking met René
Douwes van Black & White Tattoo Studio in Leiden.

Donatie
Donatie van 1500 euro voor Stichting ” Kids Say No ”
Donderdag 2 oktober ontving Stichting ” Kids Say No ” een donatie van 1500 euro.
Deze gift is het resultaat van het Oranje Fest in augustus jl.
Iedere jaar wordt in het kader van de najaarsfeesten van Oranjevereniging Katwijk
aan den Rijn een muziekfestival gehouden. Ieder jaar wordt er geld ingezameld voor
een goed doel waarbij een link is naar Katwijk.
Dit jaar viel de keuze op stichting ‘’Kids Say No‘‘ die zetelt in Katwijk en wensen
vervult van mishandelde en misbruikte kinderen in heel Nederland.
Stichting ” Kids Say No ” is erg blij met de donatie en bedankt Oranje Fest uit Katwijk
voor dit geweldige bedrag.

November

Bekendmaking goede doel Haringrock 2015 Nieuwsbericht
Haringrock zet zich dit jaar in voor de Stichting Kids-Say-No uit Katwijk. De
organisatie is al druk bezig met de plannen om deze Stichting op een bijzondere
manier in de publiciteit te brengen. We hopen op leuke acties vanuit het Katwijks
publiek, organisaties, en ondernemers uit onze gemeente. Heb jij een leuk idee om
geld in te zamelen voor deze Stichting !! Meld dit dan via info@haringrock.nl en
mogelijk kunnen we gezamenlijk een mooi bedrag binnen halen.

December
Stichting ” Kids Say No “ ontvangt donatie van Wijkraad Katwijk aan den Rijn!
Een mooier cadeau kan je bijna niet hebben om het einde van het jaar 2014 af te
mogen sluiten met een mooie donatie van 250 euro ! Met deze bijdrage kan
Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ hun werk voortzetten om wensen te vervullen van kinderen
die misbruikt/mishandeld zijn en om lotgenotendagen te organiseren.
Gemeente Katwijk heeft vijf Wijkraden en Katwijk aan den Rijn is er eentje van, en
men heeft als doel en taken…
– een bijdrage leveren aan de eigen identiteit, de herkenbaarheid van de eigen kern
– het vervullen van een klankbordfunctie en signaleringsrol met betrekking tot
1. ontwikkelingen van en in de kern
2. de leefomgeving in de kern
3. de veiligheid in de kern
4. alle overige aangelegenheden op het vlak van wonen, werken, welzijn, spelen,
recreëren en veiligheid.

Het bestuur van Stichting ” Kids Say No ” wil Wijkraad Katwijk aan den Rijn heel erg
bedanken voor de mooie donatie van 250 euro.

