Nieuwsbrief Februari 2021

De Stampertjes open per 8 februari 2020
Maandag 8 februari 2021 opent De Stampertjes weer zijn deuren na de tweede harde lockdown die in december
inging. Helaas kunnen nog niet alle vaste vrijwilligers ingezet worden doordat ze in de risicogroep vallen of nauw
contact hebben met naasten die tot de risicogroep behoren. De meeste vrijwilligers echter kunnen en willen graag
weer aan de slag met het opvangen van onze lieve Stampertjes. We kunnen dus weer open!
Het blijft een periode waarin vrijwilligers (of hun huisgenoten) te maken kunnen krijgen met COVID-19
verschijnselen waardoor ze onverwacht niet kunnen gaan werken. We proberen ook dan de planning rond te krijgen
zodat we op alle dagen open kunnen blijven. Het zal echter kunnen voorkomen dat het niet altijd lukt. In dat geval
zullen we dat z.s.m. aan de ouders/verzorgers communiceren.
Corona-protocol
Binnen De Stampertjes doen we er alles aan om COVID-19 buiten de deur te houden. We hanteren zo veel mogelijk
de preventie-richtlijnen die door de GGD en het RIVM geadviseerd worden en beschikken over een uitgewerkt
Corona-protocol, op de vragen via mail of in te zien op onze website.

Nieuws vanuit het bestuur
Ingezonden stukje van nieuw Bestuurslid Peter
Wat geweldig om weer terug te zijn bij De Stampertjes!
Ik heb twee jaar als voorzitter gediend en nu kom ik terug als penningmeester. Deze functie neem ik over van Roland
de Ruig die dit al 16 jaar heeft gedaan en nu helaas gaat ophouden. Uiteraard zal ik proberen zijn voortreffelijke
werk op dezelfde wijze door te zetten.
Ik woon in Santpoort-Zuid en werk ook in eigen bedrijf in dit dorp. Mijn kantoor is 250 meter van mijn huis, maar
zoals zoveel mensen, werk ik al maanden vanuit een huiskantoor. Nog 18 maanden en dan ga ik van mijn pensioen
genieten. Ik heb 20 jaar in Afrika gewerkt voor Colgate Palmolive en nu bijna 20 jaar bij mijn huidig bedrijf. Wat ga ik
doen als ik stop met werken? Van alles! Veel vrijwilligers werk, vogels kijken, veel wandelen en van de natuur
genieten, Portugees en Spaans beter leren, wat nieuwe hobby’s oppakken. Rosita (die nog steeds inval-vrijwilliger is
bij De Stampertjes ) en ik hebben er echt zin in!
Naast het financiële werk van de penningmeester ga ik ook werken met het bestuur om donateurs te zoeken die ons
kunnen helpen. Uiteraard hoop ik daar te kunnen helpen waar DS mij nodig heeft.
Ik heb een warme plek in mijn hart voor De Stampertjes en voor de geweldige vrijwilligers en kinderen en ouders die
ik heb leren kennen over de jaren. Ben heel blij om weer deel van dit team te zijn!

Onze Vrijwilligers
Goed nieuws! Alle openstaande vacaturen zijn ingevuld! Nadat we via verschillende wegen de vacatures hadden
uitgezet voor zowel Penningmeester in het bestuur als voor Ondersteunende- en Beroeps vrijwilligers, hebben we
snel vele reacties mogen ontvangen. De nieuwe Penningmeester heeft zich hier boven in deze nieuwsbrief aan u
voorgesteld en nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt. In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.

Ingezonden stukje van vrijwilliger Warna
Dag allemaal,
Elke maandagochtend fiets ik, Warna, vanuit de binnenstad van Haarlem naar het Stampertjeshuis in Bloemendaal
om een feestje te vieren met een paar van de allerleukste kinderen uit de verre omtrek. Elke keer weer een boeiend,
verrassend en gewoon oergezellig feestje.
Toen ik zes jaar geleden vanuit het oosten van het land naar Haarlem kwam, had ik een juffen-bestaan van drie
decennia achter de rug. Intensieve, heerlijke jaren waren het, zowel in het speciaal als in het regulier onderwijs.
Toen ik hier op zoek ging naar leuk vrijwilligerswerk, kwam ik al snel op het spoor van De Stampertjes en daar
speel/werk ik nog steeds met enorm veel plezier.
Ik vind het fijn om de kinderen een ontspannen dag te bezorgen en er voor te
zorgen dat ze veel kunnen ervaren en beleven, waardoor hun wereld steeds een
beetje groter wordt. Hun plezier is mijn plezier. En als het ze even tegenzit en er
wat traantjes vloeien, vind ik het fijn om hen daar doorheen te loodsen en ze
een poosje later weer onbekommerd te zien spelen.
Naast de Stampertjes is mijn week gevuld met het werken in een
persoonsgebonden budget met een volwassen vrouw met het syndroom van
Down, het oppassen op mijn kleinkinderen Mees en Fedde, en nog een
oppasgezin in Haarlem en vrijwilligerswerk in een galerie. Verder hou ik van
binnen knutselen, buiten wandelen en fotograferen. En van kunst, film en
bergen, dus ik verheug me net als velen, op de dag dat “alles weer mag ! ”
Een hartelijke groet van W a r n a

Help De Stampertjes op weg naar het Lustrum 2021
Op 27 november 1996 opende De Stampertjes zijn deur in Bloemendaal!
In 2021 vieren we dus 25 jaar De Stampertjes! Reden voor een feestje… dit willen we
graag samen vieren met alle betrokkenen van toen en nu, kinderen, ouders,
verzorgers, vrijwilligers en verwijzers. Voor zover de coronamaatregelen van het RIVM
het toelaten staan er al leuke activiteiten op de planning (zet alvast in de agenda!):
•
•
•
•
•
•
•

Zo gaan we op zondag 6 juni 2021 in de middag met de kinderen en hun ouders/verzorgers en de huidige
vrijwilligers op bezoek bij Zebra-zorg in Vogelenzang.
Er wordt een Lustrumboek gemaakt met prachtige foto’s, verhalen van vroeger en van nu, en interviews met
vrijwilligers, ouders, oud-Stampertjes en met De Stampertjes oprichtster Etty Bischoff.
We doen mee aan NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, op 28 & 29 mei 2021.
Op burendag 25 september 2021 zal De Stampertjes zijn deuren openen voor de buren van de Boslaan om
een kijkje te komen nemen achter de deuren van De Stampertjes.
Bijeenkomst voor alle vrijwilligers en oud-vrijwilligers.
Koffieochtenden op De Stampertjes, voor ouders/verzorgers, vrijwilligers en bestuursleden.
En ten slotte is het op zaterdag 27 november 2021 feest en wordt er een slotbijeenkomst georganiseerd
voor alle betrokkenen, stakeholders, oud- en nieuwe bestuursleden en gemeente.

Om al deze activiteiten mogelijk te kunnen maken hopen wij op financiële steun.
Een donatie kan via Whydonate: www.whydonate.nl/fundraising/LustrumDeStampertjes2021/nl
Alvast bedankt voor uw donatie!

Waar kan ik terecht voor hulp?
Als ouder van een kind die iets extra's nodig heeft sta je voor een extra uitdaging.
Kinderen opvoeden is al best een klus zonder alle extra (regel)taken en zorgen
daarnaast. Daar komt gelukkig steeds meer aandacht voor en hopelijk komt er
regelmatig de vraag hoe het met de ouders gaat. De ouders van de kinderen op De
Stampertjes kunnen niet alleen (binnenkort weer) op de Boslaan terecht. Zij kunnen
ook thuis ondersteuning krijgen, of een luisterend oor vinden bijvoorbeeld van een
Mantelzorgmakelaar of in contact komen met andere ouders binnen de
Mantelouder Community. Zou je eerder ruimte ervaren als jouw kind(eren) naar een
Brusjesdag kunnen of elders mogen spelen? Ook dat kan, via Buurtgezinnen kan er
opzoek gegaan worden naar een steungezin, ook voor kinderen met een extra
uitdaging.
Hopelijk gaat deze nieuwsbrief jullie helpen iets meer van het aanbod te kunnen
vinden en als je die behoefte hebt ook van je te laten horen hoe het met jullie gaat.
Esther Groenheide
Bestuurslid bij De Stampertjes, tevens coördinator bij Stichting Buurtgezinnen
Haarlem en Zandvoort
Ouders van een kind met een beperking ervaren regelmatig een enorme zoektocht naar de juiste hulp en
ondersteuning. Graag zetten we een aantal mogelijkheden op een rijtje:
Tandem: Centrum voor Mantelzorgondersteuning
Mantelouder ben je als er structureel meer zorg dan gebruikelijk nodig is voor je kind. Een term waar niet iedereen
zich in zal herkennen; je bent ouder of verzorger en de extra zorg neem je vaak voor lief, er is geen keuze. Dat dit een
extra belasting is maakt dat de opvoeding en zorg voor je kind een grote impact kan hebben. Er zijn steeds meer
organisaties en gemeenten die hier oog voor hebben. De gemeente Haarlem heeft bijvoorbeeld de organisatie
Tandem gevraagd om oog te hebben voor mantelzorgers. Tandem voor mantelzorgondersteuning is er voor
inwoners van Zuid Kennemerland.
Tandem
Mantelzorgers bieden – vaak intensief – zorg en hulp aan een naaste met een
chronische ziekte of beperking. Dat gaat meestal vanzelf. Toch komt er heel wat bij
kijken als de zorg langdurig en intensief is. Veel mantelzorgers willen dit zo lang ze
kunnen en vooral op hun eigen manier doen, maar zitten soms met vragen of
twijfels. Dat kan over praktische zaken en regelgeving zijn, maar ook over hulp of het
(tijdelijk) delen van de zorg(en). www.tandemmantelzorg.nl
One-stop shop is er voor ouders die zorgen voor een zorgintensief kind.
Je kunt bij ons terecht met vragen als: Hoe kan ik hulpmiddelen
aanvragen? Hoe financier ik de benodigde zorg? Hoe zorg ik voor tijd
voor mezelf? Samen met jou gaan we op zoek naar oplossingen.
www.tandemmantelzorg.nl/onestopshop
023-8910610 of Whatsapp via 023-8910610
De One-Stop Shop is een samenwerking van Tandem Mantelzorg,
Stichting SIG, STG vrijwilligershulp & mantelzorg, Ground8 en Studio Cocreatie.
De Mantelouder Community. Een online groep waar je met vragen en/of tips terecht kunt, van mantelouders voor
mantelouders.
www.studiococreatie.nl
www.studiococreatie.nl/mantelouder

Buurtgezinnen kan voor kinderen (al dan niet met een beperking) op zoek gaan naar een steungezin waar een kind
kan spelen, logeren en meedraaien in een ander gezin. Voorlopig is Buurtgezinnen alleen mogelijk voor
vraaggezinnen uit Haarlem, Zandvoort en regio IJmond. Gezinnen uit Haarlem en Zandvoort kunnen contact
opnemen met Esther Groenheide 06-40655576 of mail esthergroenheide@buurtgezinnen.nl
Voor meer informatie:
www.buurtgezinnen.nl

Brusjesgroepen (broers en zusjes van kinderen met een beperking). Voor mantelzorggroepen, ouders van kinderen
met een beperking, zijn er jaarlijks bijeenkomsten bij STG vrijwilligershulp & mantelzorgondersteuning.
STG vrijwilligershulp & mantelzorg
STG ondersteunt mensen met een beperking en hun mantelzorgers in de
thuissituatie. Met de hulp van vrijwilligers kunnen mensen langer thuiswonen en
meedoen in de maatschappij. www.stg-vrijwilligershulp.nl
Fonds Kind en Handicap
Kinderen met een handicap… Laat ze meedoen!
Kinderen met een handicap of chronische ziekte krijgen lang niet altijd de kans zich optimaal te ontwikkelen of hun
dromen waar te maken. Fonds Kind & Handicap streeft ernaar deuren voor deze kinderen te openen. Deuren die
anders gesloten blijven, omdat ze bij instanties of verzekeraars maar al te vaak tussen wal en schip vallen.
Wij helpen gehandicapte kinderen met het mogelijk maken van aangepast vervoer,
speciale speelplekken, bijzondere therapieën of onmisbare leer- en hulpmiddelen
bijvoorbeeld. Ook organiseren we speciale evenementen zoals een Familiedag, kunsten sportactiviteiten en veel meer.
www.fondskindenhandicap.nl

De Stampertjes op Facebook en Instagram… volg ons!
De Stampertjes
Boslaan 16
2061VJ Bloemendaal
Open: ma/wo/do 9.00-16.00

023 - 52 74 651
info@destampertjes.nl
www.destampertjes.nl
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