Jaarverslag Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ 2013
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
Renate Wijnands
Adrie van den Kerkhof
Hellen van den Kerkhof

( Voorzitter )
( Penningmeester )
( Secretaris )
( 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 2013
In het jaar 2013 zijn er negen wensen ingediend, waarvan er zeven in 2013 tot uitvoer zijn
gebracht. De overige twee wensen is er èèn afgewezen omdat het aanmeldingsformulier was
ingevuld door een kind. Na contact met de ouders over de aanmelding werd het niet goed
gekeurd door de ouders. De andere wensaanvraag wordt medio maart 2014 naar verwachting
gerealiseerd. Er zijn twee wensaanvragen aangevraagd uit de gemeente Katwijk waar de stichting
is gevestigd en landelijk zijn er zeven wensaanvragen binnen gekomen.
Gezinsuitje 2013 ( Lotgenoten )
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 2013 èèn gezinsuitje georganiseerd.

Media aandacht
In de pers is er veel aandacht geweest door kranten en andere media o.a.
Katwijk Speciaal, Katwijkshe post 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 aan Kroonappels en Vrijwilligersorganisatie van het jaar
2013 van de gemeente Katwijk .
Het bestuur van Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ heeft het afgelopen jaar 2013 als zeer positief
ervaren en heeft de doelstelling wat zij voor ogen hadden bereikt.

Verslagen van de uitgevoerde wensaanvragen en activiteiten van Stichting‘’ Kids Say No’’
Februari 2013; Activiteit
Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ kandidaat voor Oranje Fonds Kroonappels
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert het Oranje Fonds de zoektocht naar
de Kroonappels. Er zijn drie categorieën: Jeugd, Buurt en Helpende Hand. Stichting ‘’ Kids Say
No ‘’ doet mee aan deze grote landelijke actie in de categorie Jeugd en Helpende Hand. Vanaf nu
is deze voordracht te bekijken op www.kroonappels.nl onder gemeente Katwijk. In het
stemweekend van 15, 16 en 17 maart kan iedereen uit deze gemeente hierop stemmen en zo het
beschermpaar van het Oranje Fonds de weg wijzen naar de mooiste sociale initiatieven. De
initiatieven met de meeste stemmen in de gemeente gaan door naar de volgende ronde.
Het Oranje Fonds reikt ieder jaar de Appeltjes van Oranje uit en bekroont daarmee succesvolle
sociale initiatieven. Ter gelegenheid van de inhuldiging van het beschermpaar van het Fonds
wordt een speciale editie georganiseerd. In het gehele koninkrijk kunnen maatschappelijke
organisaties bestaande initiatieven voordragen in één van de drie categorieën. De drie uiteindelijk
winnende organisaties krijgen het predicaat Oranje Fonds Kroonappel en winnen elk € 50.000,=
en een bronzen beeldje, uitgereikt op Paleis Noordeinde door de nieuwe Koning en Koningin. !

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven door geld, kennis en contacten. Per jaar besteedt het
Fonds ongeveer € 30 miljoen aan zo’n 8.000 grote en kleine maatschappelijke organisaties. De
financiering hiervan komt van de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en van Vrienden en het
bedrijfsleven. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Fonds.

Maart 2013: Activiteit
Geachte Stichting ” Kids Say No ”,
Heel hartelijk gefeliciteerd. U neemt deel aan de zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels.
Afgelopen weekend stemde het… hele land op de mooiste sociale initiatieven in de eigen
gemeente of eiland. Er zijn ruim 142.800 stemmen uitgebracht! Uw initiatief is als winnaar in de
categorie Jeugd uit de bus gekomen in Katwijk. Dat betekent dat u de gemeentelijke winnaar bent
in deze categorie en doorgaat naar de volgende ronde!
In april volgde de derde ronde en had Stichting ” Kids Say No ” helaas niet genoeg stemmen om
door te gaan naar de finale.
April 2013; Kinderwens 1 - Klushuisje Bob de bouwer
Een klusschuurtje in de tuin, en dat voor een jong knul van 7 jaar, dat was de wens die de
stichting had ontvangen.
Al snel was de oplossing gezocht in een tuinhuisje wat mede door sponsoring van tuincentrum
Groenrijk de Wilskracht kon worden aangeschaft.
Het betekende wel gelijk om het klussschuurtje in elkaar te zetten, dat het bestuur toepasselijk
genoeg zelf ook aan het klussen mocht wat wel als een extra leuke uitdaging werd gezien.
De wensuitvoering stond uiteindelijk te gebeuren in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28
april.
Het werd namelijk een 2 daagse wensuitvoering daar de wensuitvoering voor de jonge knul in
Groningen stond te gebeuren en gezien de rijtijd van ruim 3 uur was 1 dag niet haalbaar.
Zaterdag 27 april zo tegen 13.00 uur arriveerden we bij het gezin waar we hartelijk werden
ontvangen. Doch na de kennismaking werd snel gestart om de aanhanger waar het tuinhuisje in
werd vervoerd, leeg te halen want er moest nog wel het eea gebeuren eer het in elkaar stond!
Geholpen door oom Richard (oom van de jonge knul, broer van de moeder) en vriend van de
stichting Martin Woudenberg, en de jonge knul zelf was deze klus al snel geklaard. Alle delen
werden nav de werkinstructie / gebruiksaanwijzing overzichtelijk van elkaar opgesteld, en zo
konden we vanaf de eerste en onderste laag het huisje snel en gemakkelijk opbouwen.
Dit ging door de vele aanwezig helpende handen sneller dan verwacht.
Na een middagvolle inspanning behoefden alleen nog de dakbedekking gedaan te worden en de
sierlijsten aan de voor- en achterkant. Voldaan en tevreden met een frisje als afsluiting van de
eerste klusdag reden we omstreeks 18.30 uur achter Martin aan naar Delfzijl. Bij Martin mocht het
bestuur overnachten gezien de afstand naar huis, en bij aankomst in Delfzijl werden we nogmaals
hartelijk ontvangen en wel door Martin z’n vriendin Jenny Vledder die tevens voor een heerlijk
maaltijd had gezorgd.
Na het zondagontbijt bij Martin en Jenny werd om 10.30 uur weer koers gezet naar Groningen
voor het 2e gedeelte.
Oom Richard en de jonge knul waren al aanwezig en de werkzaamheden werden direct weer
aangevangen. Het verloop van het aanbrengen van de dakbedekking en sierlijsten aan de vooren achterkant verliep wederom voorspoedig en zo tegen 12.30 uur was ‘de klus’ geklaard!

Tevreden, en in het zonnetje werd dan ook aan de lunch begonnen.
Hoewel de jonge knul dacht dat het nu klaar was, zat er echter nog een extra verrassing aan te
komen en wel zo rond 1500 uur werd dit kenbaar toen stichting Oxalis – Deppei4kids arriveerden
met 5 motoren en 2 trikes om moeder, de jonge knul en oom Richard te trakteren op een leuk ritje
door de omgeving.
Dit was gelijkertijd ook nodig want om het klusschuurtje verder af te maken met diverse
versierselen zoals een vlag van Buurman en Buurman, Bob de Bouwer, zijn naambordje aan de
voorgevel, en het gereedzetten van diverse gereedschapcadeautjes, moest de jonge knul even
weg tbv deze verrassing.
Na een uurtje keerden de motoren en trikes weer terug in de straat en de rit was bij ieder super
goed bevallen. De smile van de jonge knul liet dan ook geen twijfels zien, die was van oor tot
oor……!
Hierna werd het dan tijd om het knutselschuurtje formeel te openen door de jonge knul. Popelend
van enig ongeduld wilde hij direct van start, maar Anita hield eerst een korte toespraak waarin de
aanmelding van de wens, en bedankwoord aan de sponsoren en aan de aanwezigen van
stichting Oxalis – Deppie4kids werd uitgesproken. Daarna verkregen de aanwezigen rijders, van
stichting Kids Say No de CD van de stichting als blijk van waardering.
En nu mocht de jonge knul pas het knutselschuurtje openen en dat heeft hij geweten!
Een blik vol verbazing, gevolgd door een onvergetelijke glimlach bij het aanzien van alle
gereedschapcadeautjes…………..
Machtig om te aanschouwen, alhoewel het ook weer zo’n ‘’Fisherman’s Friend moment is’’….
Maar hier doen we het voor, om het kind weer even te zien stralen, en dit kind heeft gestraald!
Onze dank voor het kunnen vervullen van deze kinderwens gaat uit naar diverse sponsoren,
zowel in financiële zin als in het aanbieden van goederen tbv de gereedschapcadeautjes, als in
het bijzonder naar tuincentrum Groenrijk de Wilskracht, Martin Woudenberg en Jenny Vledder en
stichting Oxalis – Deppie4kids!

Mei 2013; Kinderwens 2 – Mooie jurk
Zaterdag 25 mei ging het bestuur van Stichting ” Kids Say No ” weer een mooie wens vervullen
van een jonge dame van 10 jaar! Een aantal maanden terug kreeg de stichting een mail binnen
voor een meisje met een wens aanvraag…met als wens ” Een mooie jurk ” Een hele bijzondere
wens van deze jonge dame en na een gesprek met haar en de ouders wat de bedoeling was
besloot het bestuur van de stichting om een jurk te laten maken en daarnaast op zoek te gaan
naar een bedrijf die een sportieve jurk wou schenken.
De jonge dame is een aantal keren de jurk wezen passen bij twee vakkundige naaisters Joke en
Emmie die vrijwilligerswerk doen bij een project van FactorW . De mooie stof bewerkt met vlinders
in het roze en blauw kreeg al snel de vorm van een jurk. Toen de jurk èènmaal in elkaar was
gezet en er nog enkele dingen moesten gebeuren ging de rest voor de jonge dame geheim blijven
om de verrassing groter te maken voor de wensuitvoering . Het andere sportieve zwierige
zomerse jurk in de kleur koraal was al snel gevonden bij een bedrijf Plusmaatjes die het
beschikbaar wilde stellen. Het bestuur heeft daarbij een legging en een bolero in de kleuren wit
gezocht om het tot èèn geheel te maken.
Toen het bestuur bij haar thuis kwam werden zij warm onthaald met koffie en lekkere kleine
gebakjes en werden de jurken overhandigd aan de jonge dame met een paar mooie bijpassende
schoentjes. De jurk die was gemaakt ging gelijk aan en het was een genot om te zien hoe blij ze
daar mee was…en de verrassing was nog groter toen zij het sportieve setje van jurk, legging en
bolero kreeg …nu kon de uitvoering van de wens beginnen.

Om half tien werden de nageltjes beschilderd van de jonge dame met een klein bloempje
(kindvriendelijk ) door Sheryl van Rossen, eigenaresse van SheStyle Studio uit Rijnsburg.
Een jonge vrouw die de kunst verstaat om de mooiste dingen op je nagels te schilderen…en wat
een precies werkje is dat en je kunt dan ook terecht spreken van echte Nail Art!
Toen de nageltjes klaar waren was de verrassing nog groter toen er mooie cadeautjes werden
gegeven van mooie armbandjes en oorbellen…wat een mooi gebaar was dit.
Inmiddels was de tijd aangekomen om te vertrekken naar Noordwijk, naar Hotel Oranje waar het
team van Beauty & Wellness Oranje klaar stond. Wat een warm welkom was het daar voor de
jonge dame en haar ouders door het team. Allereerst ging zij naar de kapper waar zij een heuse
nieuwe Look ” kinder ” behandeling kreeg, 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 èèn van de teamleden een
make-up kreeg. De zachte kleuren van Chanel 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 team van Beauty & Wellness
Oranje was nog niet klaar met het warme onthaal toen zij de jonge dame prachtige cadeautjes
gaven in de vorm van een beauty koffertje en prachtige spulletjes van Top Model…waar zelfs een
haarborstel inzat met haar naam. Wat was dit mooi en lief van het team van Beauty & Wellness
Oranje en het werd met veel liefde ontvangen!
Met haar mooie jurk en haren en een Big Smile op haar gezicht stond er bij restaurant de
Orangerie van het Orange Hotel een lekkere lunch te wachten op haar. Het was een mooi gezicht
om te zien hoe dit was klaar gemaakt…de mooiste en lekkerste broodjes!
Na de lunch werden de jonge dame en haar ouders vanuit Hotel Oranje opgehaald door dhr. C.N.
Klijn van Trouwautoverhuur Rijnsburg met een zeer gave oude Rolls Royce uit 1939
'Wraith' saloon. Deze "top-of-the-bill" klassieker met stijl en klasse was precies wat bij
deze wensuitvoering op zijn plaats was…wat een prachtige auto. Vervolgens werden zij
naar Katwijk gebracht naar Studio Ronkes Fotografie.
Een beetje onzeker kwam zij binnen en had even de tijd nodig om aan alles te wennen. De
fotograaf pakte dat onmiddellijk gelijk op en er werden eerst proef foto’s gemaakt.
Eenmaal toen er een aantal foto’s waren gemaakt was het prachtig om te zien dat zij er
plezier in had en je die ogen in dat mooie kopje zag fonkelen …het was goed! Dit was niet
alleen bij haar te zien maar zeer zeker ook bij haar mams en paps… het deed hun goed!
Er is een hele mooie fotoshoot gemaakt van haar op een mooi respect volle manier door
de fotograaf.
Vanuit de fotostudio werden zij en haar ouders weer opgehaald door dhr. C.N. Klijn voor een ritje
langs de boulevard om haar en haar ouders 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. Zo
was er een mooie roze badjas van Hairstudio Looking Good, dekbedovertrek van de
HEMA, roze schooltas en diversen spulletjes van Top Model wat beschikbaar was gesteld
door Depesche.
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!

Juni 2013 ; Kinderwens 3-4-5-6 – Dolfijnen/Dolfinarium.
” Vier wensen, vier kinderen en vier maal een eigen verhaal ”
Vier aanmeldingen kreeg de stichting binnen waarop stond om een keer een dolfijn te mogen
aanraken en het liefst er mee te mogen zwemmen! Nu was het even makkelijker voor de stichting
om deze wensen te realiseren omdat de contacten met Dolfinarium Harderwijk er al waren naar
aanleiding van de wensen van vorig jaar.
Normaal voeren we vanuit de stichting een wens individueel uit, maar ook dit jaar was het weer
voor de stichting een uitdaging om het gezamenlijk te doen na overleg met de ouders.
En afgelopen zondag 2 juni was het dan zover. Twee gezinnen werden er opgehaald en het
derde gezin kwam om 10.30 uur naar het Dolfinarium in Harderwijk, omdat zij daar niet al te ver
vandaan wonen. De kinderen en ouders werden bij een kop koffie en fris uitgelegd wat de dag
een beetje zou inhouden …maar nog niets gezegd over de ontmoeting met de dolfijnen wat in
begin van de middag zou plaatsvinden.
Na leuke dingen bezocht te hebben, oa. roggen, zeeleeuwen en dolfijnen met hun jongen en nog
meer andere soortgenoten was de tijd aangebroken voor de officiële wens uitvoering! Het was
leuk om te zien hoe de kinderen reageerde toen de trainer van de dolfijnen ons kwam ophalen en
bekend werd gemaakt aan de kids dat hun wens tot uitvoering kwam. De kinderen werden mee
genomen naar het water en de trainer ging het èèn en ander vertellen van de dolfijnen waar ze
leefden en wat ze aten en daarnaast konden de kinderen al hun vragen kwijt wat ze graag wilden
weten over de dolfijnen. Na de introductie van de dolfijnen was het moment aangebroken …hun
ontmoeting met een dolfijn. Ieder kind kreeg apart de tijd om met de dolfijn door te brengen en het
was hartverwarmend om te zien hoe dit in zijn werking ging en hoe de trainers dit hadden
voorbereid en hadden ingedeeld voor de kinderen. Hun ontmoeting bestond uit het aanraken van
de dolfijn, eten geven en zelfs opdrachten uit te laten voeren. De gezichtjes van de kinderen
spraken boekdelen en je kon voelen en zien wat dit met ze deed en met hun ouders.
Na de afloop van de ontmoeting met een dolfijn zijn er nog diversen shows bezocht o.a. van
Walrussen met de Snor(rrr)show en natuurlijk de nieuwe show met Dolfijnen Aqua Bella. In deze
nieuwe dolfijnenshow van het Dolfinarium, nemen de dolfijnen je mee op een wereldreis. Je duikt
met ze mee in een verhaal dat gaat over de wereld, hun wereld. Dolfijnen zijn wijze dieren.
Ontdek de wereld door hun ogen. Want de bijzondere ervaring die zij jou laten beleven is om
nooit te vergeten….en dat is zeker gelukt deze dag!
Nadat de kinderen met hun ouders hadden gegeten is alles op een gezellige manier afgesloten
met superleuke cadeaus van dolfijnen. Zo werden er mooie oorbellen beschikbaar gesteld door
It`s Beautiful Jewelry, dekbedhoezen van Lion Beddenshop, boeken van Van der Berg en
diversen anderen mooie spulletjes. Wij van het bestuur en de ouders hebben een zeer mooie en
emotionele ontmoeting gezien tussen kind en dier …die hopelijk een grote bijdrage kan leveren in
de weg naar herstel…!!!
Het bestuur wil hierbij een super grote..THANKS..geven naar het Dolfinarium Harderwijk

Juli 2013: Activiteit
Tienercafé Stappers zet zich in voor Stichting ‘’ Kids Say No ‘’ !

Vorige week woensdag hebben de jongeren uit Tienercafé Stappers kennis gemaakt met de
Stichting ” Kids Say No ” ! Anita Laterveer een van de oprichtsters van de Stichting ” Kids Say No
” heeft een korte introductie gegeven aan de jongeren over haar Stichting. De jongeren waren erg
onder de indruk van haar werk in de Stichting. Zij vonden het een goede zaak dat er een Stichting
in Katwijk is die juist kinderen in de leeftijd van drie tot zestien jaar oud helpt met het vervullen
van hun wens. De kinderen die bij ”Kids Say No ” komen hebben dingen meegemaakt die te
heftig zijn voor zulke jonge kinderen, het gaat dan om misbruikte en mishandelde kinderen. De
jongeren waren er eigenlijk een beetje stil van en wilden zich ook graag inzetten om deze
Stichting te helpen.
Ze hebben maar liefst twee grote spandoeken gemaakt die opgehangen worden op de
Toeristenmarkt bij de vrijwilligersmarkt op 13 augustus. Dan staat ook Stichting ” Kids Say No ” op
de markt om zich te laten zien en in gesprek te gaan met de mensen. De opdracht die de
jongeren kregen was, zet op het spandoek hoe jij denkt over kindermisbruik en mishandeling. Alle
jongeren hebben iets op het spandoek gezet om ook zo hun steentje bij te dragen.

Juli 2013: Donatie
Café Boeien doneert opbrengsten Quiz-Night aan Stichting ‘’Kids Say No‘‘
Donderdag 18 juli ontving de Stichting ‘’Kids Say No‘‘ in Café Boeien te Katwijk een donatie van
1200 euro. Deze gift is het resultaat van een inzameling onder de deelnemers van de Quiz-Night
onder leiding van Rob van Sinderen van Quiz Entertainment.
Iedere maand organiseert Café Boeien een quizavond. De winnende deelnemers zetten hierbij
een jaar lang hun prijzengeld apart 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 vervult wensen van mishandelde
en misbruikte kinderen in heel Nederland.
Stichting ‘’Kids Say No‘‘ is erg blij met de donatie en bedankte alle deelnemers en Café Boeien
voor dit geweldige bedrag

Augustus 2013: Donatie
Harley Davidson Clubs in Nederland schenken donatie aan Stichting ‘’Kids Say No‘‘ en Stichting
Libertas.
Woensdag 7 augustus ontving Stichting ‘’Kids Say No‘‘ en stichting Libertas in Leiden ieder een
donatie van 450 euro uit handen van voorzitter Jobert van Gool uit Voorschoten . Deze gift is het
resultaat van de openingsrit voor een mooi en veilig motorseizoen gehouden door de Harley
Davidson Clubs in Nederland die aangesloten zijn bij de Federatie van Harley Davidson Clubs
Europe (FH-DCE).
Zoals gebruikelijk bij de openingsrit van de FH-DCE, waarbij elke Harley Davidson club vertrekt
vanuit zijn standplaats en naar een eindpunt rijdt wat dit jaar de locatie was van de organiserende
club, de Harley Davidson Club Voorschoten, wordt er geld ingezameld voor een goed doel. Echter
voor dit jaar waren 2 goede doelen benoemd door de Harley Davidson Club Voorschoten en wel;
Stichting ” Kids Say No ” en Stichting Libertas.
Stichting ‘’Kids Say No‘‘ is erg blij met de donatie en bedankt alle deelnemers van de openingsrit
voor dit geweldige bedrag.

Augustus 2013: Activiteit
Toeristenmarkt: Verenigingen/Vrije Tijd
Dinsdag 13 augustus: Verenigingen/Vrije Tijd en natuurlijk staat ook Stichting ” Kids Say No ”
daar met een kraam !
Hoe veelzijdig en leuk vrijwilligerswerk is, kunt u vandaag komen ervaren. Katwijk kent een rijk
vrijwilligersleven met bijna 400 organisaties, die met vrijwilligers werken! Twintigduizend mensen
in onze gemeente zijn actief als vrijwilliger! Iets om trots op te zijn. En … veel organisaties kunnen
nog versterking gebruiken! U kunt kennismaken met organisaties uit de sectoren: sport, belangen,
jongeren, welzijn en zorg. Vrijwilligers maken het verschil! Ook in onze gemeente.
Deze markt is een initiatief van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Katwijk. VipVipkatwijk
Katwijk is een onderdeel van Factor Welzijn.
Website: www.vipkatwijk.nl

Augustus 2013: Activiteit
Oranje Fest van MC Slipstream op zaterdag 24 augustus !
Op zaterdag 24 Augustus in het kader van de najaarsfeesten van Oranjevereniging Katwijk aan
den Rijn organiseert motorclub Slipstream een gratis muziekfestival .
Ook dit jaar hebben zij weer voor een goed doel gekozen voor een donatie…zo zullen er die dag
pluche beesten worden verkocht voor Stichting ” Kids Say No ” en zullen er bands gratis spelen
wat ten goede zal gaan naar dit goede doel. Stichting ” Kids Say No ” zal de gehele dag aanwezig
zijn met een kraam met informatie .
Diverse bandjes als Rage Of Rock, The Unusual , Undercover, Blackstone , Moonshine en Taste
It treden op aan de voorkant van Huize Callao aan de Callaoweg 1 in Katwijk. Er is een gezellig
terras en aan de inwendige mens is ook gedacht.. en voor de liefhebbers van mooie motors is er
een motorshow .Voor de kinderen is er een springkussen en ze kunnen geschminkt worden.
Het festival duurt van 12.00 uur tot 18.00 uur en ‘s avonds van 20.30 uur tot sluiting.

September 2013; Donatie
MC en MCS Slipstream uit Katwijk schenken donatie aan Stichting “Kids Say No”
Vrijdag 13 september ontving Stichting ” Kids Say No ” in MC Slipstream te Katwijk een totale
donatie van 1800 euro uit handen van voorzitter Giel Verhoef. Deze gift is het resultaat van het
Oranje Fest op 24 augustus jl .
Iedere jaar organiseert MC Slipstream in het kader van de najaarsfeesten van Oranjevereniging
Katwijk aan den Rijn een muziekfestival .Ieder jaar wordt er geld ingezameld voor een goed doel
waarbij een link is naar Katwijk. Zo worden er die dag pluche beesten worden verkocht en zullen
er bands gratis optreden. 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 MC en MCS Slipstream uit Katwijk
voor dit geweldige bedrag.
September ; Kinderwens 7– Wedstrijd Feyenoord
‘’ Hand in Hand Kameraadjes ‘’
Een mooie slogan voor de kids van de voetbalclub Feyenoord…Kameraadjes is de officiële
Juniorclub voor alle jeugdige Feyenoord-fans t/m 14 jaar. Hand In Hand wat voor veel kinderen
heel veel kan betekenen.
Een tijdje geleden kreeg de stichting via de website een wens binnen van een mannetje van tien
jaar. Het mannetje had een hele nare ervaring achter de rug en kon zeker een opsteker
gebruiken. De wensaanvraag bestond uit het bezoeken van een wedstrijd van zijn club Feyenoord
in Rotterdam. Heel gemakkelijk voor het bestuur om zoiets te regelen…kaarten kopen voor de
wedstrijd en Klaar was Kees!
Gezien de ervaring wat deze kleine kanjer had gehad kon het niet alleen bij deze kaarten blijven
voor een thuiswedstrijd van zijn cluppie. Een wederzijdse vriend die jarenlang bij Feyenoord had
gewerkt ging het contact leggen binnen in Feyenoord met onze vraag over dit mannetje.Toen de
contacten met Supporterszaken en Fancoach van Feyenoord liepen en er een prachtig
progamma was samengesteld…was de tijd om een datum te prikken.
Vrijdag 27 september was het dan zover dat de wens in vervulling zou gaan van deze kleine
kanjer. Het bestuur werd warm onthaald in de ouderlijke woning met koffie en koek door de mams
en onze kleine vriend. De zenuwen van beiden waren duidelijk zichtbaar en het bestuur werd
menigmaal al bedankt voor iets wat nog niet had plaatsgevonden. Na een cadeautje te hebben
ontvangen in de vorm van een cap van Feyenoord was de tijd om te vertrekken naar De Kuip om
de wens te laten beginnen.
Aangekomen bij De Kuip ging de kleine kanjer bij een training kijken en hij zag gelijk al zijn idolen
en kon iedereen bij naam, de leeftijd en of ze al doelpunten hadden gemaakt bij een wedstrijd.
Veel foto’s zijn gemaakt van de training en hij vond het zeker leuk om te zien. In het Maasgebouw
werden wij hartelijk ontvangen door de Fancoach van Feyenoord waar hij ook een mooi cadeautje
kreeg uitgereikt van Feyenoord in de vorm van een mooie sjaal en ging het mannetje de rest van
de wensuitvoering beleven. Allereerst werd er een bezoek gebracht aan het Feyenoord Museum.
In het Feyenoord Museum maak je een reis door de historie van de club en haar stadion. Mooie
foto’s en videobeelden vertellen de geschiedenis van deze volksclub en haar stadion. In het
Feyenoord Museum zie je natuurlijk de vele prijzen die Feyenoord won, shirts van sterren uit
heden en verleden, de meeuw en het ‘brilletje van Van Daele’, maar ook een groot aantal andere
bijzondere artikelen die verwijzen naar hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van
Feyenoord en De Kuip. Na het bezoek aan het museum werd de wens voortgezet met een mooie
rondleiding door De Kuip waar niets vergeten werd om te laten zien aan de kleine man. Alles
werd heel goed uitgelegd, zelfs de prijs van stoeltjes en het huren van een skybox en aan andere
verschillende hoogtepunten van De Kuip. Na de rondleiding was er nog een extraatje dat de
kleine man het veld mocht bezoeken en het mooie logo kon bewonderen en het gras kon
aanraken waar zijn idolen op spelen…en waar de nodige foto’s ook zijn gemaakt.
Na deze dingen allemaal te hebben gezien en hebben ervaren was de tijd aangebroken om wat te
gaan eten. Vriendelijk werden wij ontvangen in het restaurant De Kuip Eten en Drinken waar we
een heerlijke lunch hebben gehad. Na de lunch kreeg de kleine man een thuisshirt van Feyenoord
uitgereikt wat hij verder nodig zou hebben bij de uitvoering van zijn wens.
En toen was het mooie moment aangebroken voor de kleine man om spelers te ontmoeten van
zijn favoriete club. Met de Fancoach zijn we vertrokken naar de kleedkamer waar het mannetje de

spelers ging ontmoeten. Het was schitterend om te zien hoe een aantal spelers van Feyenoord dit
mannetje groeten…handdrukken werden gegeven en omarmd. Ook van zijn shirt werd nuttig
gebruik van gemaakt door de handtekeningen van de spelers er op te laten zetten…en de nodige
foto’s werden gemaakt van het mannetje en de spelers samen.
Het moet als een warme deken hebben gevoeld bij deze kanjer en zijn mams hoe zij door deze
spelers werden begroet en ontvangen. Zeer onder de indruk nog van de spelers gaf de kleine
kanjer nog een attentie aan de spelers namens de stichting en ook aan de Fancoach werd er een
aandenken gegeven voor het meewerken aan deze wensuitvoering!
Aan het einde van een wens worden er allerlei cadeautjes gegeven aan het kind wat beschikbaar
is gesteld door bedrijven of mensen die de stichting ondersteunen. De kleine man kreeg thuis nog
mooie cadeautjes wat met zijn club Feyenoord te maken had en hij was duidelijk zeer onder de
indruk wat deze dag had gebracht. Bij de rondleiding in De Kuip hebben we een foto gemaakt van
een bord waar op stond ‘’ Sterker door Strijd ‘’ wat bij deze wens wel heel toepasselijk is. We
hopen dat deze tekst voor de kleine man zal uitkomen en dat hij na een nare ervaring kan terug
kijken op iets heel moois …
Onze dank gaat uit naar Feyenoord, de spelers en de Fancoach van deze hele mooie en warme
wensuitvoering !!!
Ook de bedrijven en personen die de cadeautjes hebben geschonken aan deze wens en
voornamelijk aan Johan en Toja van De Legioenshop bij De Kuip, Oma Koekebakker , Paperclip,
De Zwarte Wolf en Pro Badge

Oktober 2013: Activiteit
Gezinsuitje
Op zondag 20 oktober is het derde gezinsuitje van Stichting ”Kids Say No ” georganiseerd . Er
waren rond de vijftig 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 bingo waar de kinderen en ouders met hartenlust aan mee hebben gedaan.
Leuke prijsjes kon men winnen wat beschikbaar was gesteld door bedrijven en er was voor
iedereen wel iets bij wat zij leuk vonden. Na afloop van de bingo mocht ieder kind of ouder iets
uitzoeken die niet het geluk hadden gehad om iets te winnen.
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 roofvogelshow verzorgd door Brian & Annemieke
Bouman van de firma Bouman. Attributen werden op het podium gezet en werden de vogels
binnen gehaald, om kennis te laten maken met de kinderen en de ouders. Door Brian en
Annemieke werd er genoeg verteld over de roofvogels & uilen, hoe zij aan hun eten komen en
wat hun gewicht en leefomstandigheden zijn. Zij laten dan ook kinderen en volwassenen een
roofvogel of uil terug roepen. Nadat er binnen in de zaal het nodige was uitgelegd over de vogels
en de kinderen heel erg bij de demonstratie waren betrokken door Brian en Annemieke was de
tijd aangebroken om nog meer roofvogels buiten te kunnen zien. Mooie Buizerds lieten aan de
kinderen en ouders hun mooie vlieg en zweefkunsten zien en was zeker mooi om zo dichtbij te
zien. Inmiddels was er ook een grote Oehoe en twee andere uilen op het plein waar de kinderen
en ouders mee op de foto gingen…de verschillende reacties van de kids over de grote Oehoe …

wat is hij groot en zwaar…en over een uil …wat kijkt hij boos …waren zeer leuk om te horen en
de daarbij behorende gezichtjes van de kids was mooi om te zien. Het was een schitterende
demonstratie waar het niet alleen om vermaak gaat van de vogels…maar dat er ook duidelijk
verteld word wat de nadelen van het houden van roofvogels en uilen zijn zodat niet iedereen ze
zomaar aanschaft zonder de nadelen te weten.
Ondertussen hadden de vrijwilligers van de stichting Marielle, 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 roofvogels 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 3de gezinsuitje.
Heel veel dank gaat er naar Bouman Roofvogels voor hun schitterende demonstratie, FactorW
om mee te werken aan een locatie waar dit alles mogelijk was, de vrijwilligers die zich hebben
ingezet met het serveren van de drankjes en het eten, de bedrijven en sponsors die het mogelijk
maken om dit te kunnen doen …THANKS…
Het gezinsuitje is door de kinderen, ouders/verzorgers en aanwezige gasten zeer goed ontvangen

