Nieuwsbrief November 2020

Eerste nieuwsbrief van De Stampertjes
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van De Stampertjes. Als u deze nieuwsbrief krijgt, bent u bekend bij De Stampertjes
en kent u ons als ouder, verzorger, contactpersoon, verwijzer, vrijwilliger, betrokkene of geïnteresseerde. Mocht u
om wat voor reden dan ook De Stampbrief willen delen, doe dat dan vooral. Wij willen graag zoveel mogelijk
kinderen helpen. Zoals u weet zijn wij drie dagen per week open en kunnen per dag vier kinderen aan met twee zeer
kundige en lieve vrijwilligers.

ATTENTIE !!!
Tussen Kerst en Nieuwjaar is De Stampertjes GESLOTEN !!!
Iedereen alvast fijne feestdagen gewenst!

De Stampertjes in tijden van Corona
Als eerste het goede nieuws! Na de lockdown en de gedeeltelijke opening is De Stampertjes vanaf augustus weer
drie dagen in de week geopend. Helaas konden niet alle vrijwilligers gelijk aan de slag doordat ze in de risicogroep
vielen of nauw contact hadden met naasten die tot de risicogroep behoren. Gelukkig zijn de meeste nu wel weer op
De Stampertjes gestart. Het blijft echter een periode waarin ook medewerkers (of hun huisgenoten) te maken
kunnen krijgen met COVID-19 verschijnselen waardoor ze onverwacht niet kunnen gaan werken. We doen er alles
aan om 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. We rekenen op uw
begrip!
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
Helaas moeten wij binnenkort afscheid nemen van onze penningmeester Roland de Ruig. Na 14 jaar betrokken bij
De Stampertjes, eerst als ouder en later als bestuurslid, heeft hij besloten zijn taken over te dragen. Wij gaan op zoek
naar iemand die zijn functie in het bestuur wil overnemen.
Zie hier de vacature Penningmeester / Bestuurslid: www.destampertjes.nl/vacatures
Bent u zelf geïnteresseerd of kent u iemand die dit zou kunnen zijn? Stuur dan aub een mail.
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Ingezonden stukje van Bestuurslid Annette
Graag stel ik mij even voor: Mijn naam is Annette Molkenboer en ben sinds maart 2019 voorzitter van het bestuur. Ik
woon al meer dan 20 jaar in Bloemendaal en voel mij zeer betrokken bij hetgeen in deze gemeente gebeurt. Ik vind
het dan ook een eer om een bijdrage te kunnen leveren aan een kleine organisatie, die met zeer capabele en
betrokken vrijwilligers kinderen die het zo hard nodig hebben liefdevol op te vangen. Als bestuur is het ons doel om
de vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen bij het opvangen van deze kinderen, zodat de ouders even de
ruimte hebben. Daarom zijn de Stampertjes oorspronkelijk gestart. Zoals voor iedereen is ook voor het bestuur van
De Stampertjes deze tijd anders dan normaal. Ook wij vergaderen via Zoom en weten gelukkig op deze manier onze
bijdrage aan De Stampertjes te leveren.
Ingezonden stukje van Bestuurslid Hilde
Sinds maart 2019 zit ik in het bestuur van De Stampertjes en ben ik verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid. Om
te zorgen dat we alles hiervoor op orde hebben is best een klus!
Om aantoonbaar goede kwaliteit van zorg te geven is De Stampertjes al een aantal jaren HKZ-gecertificeerd.
Hiervoor moest een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet worden, bestaande uit een organisatie handboek,
procedures en formulieren. En deze documenten moeten dan weer regelmatig herzien worden zodat ze ‘up to date’
blijven.
Voor de HKZ-certificering werken we samen met de SIG*. Elk jaar voert een medewerker van de SIG een hygiëne
audit bij ons uit en een auditor van het Keurmerkinstituut komt jaarlijks langs voor een audit van ons
kwaliteitsmanagementsysteem. Begin november heeft de audit van het Keurmerkinstituut weer plaatsgevonden,
deze keer online vanwege corona. Het resultaat was gelukkig weer goed!
Hilde Kornaat
* De SIG is een professionele organisatie die (ambulante) ondersteuning biedt bij opvoeden,
wonen, werken/dagbesteding en leven van mensen met een verstandelijke beperking en/of
autismeverwante problematiek in Midden- en Zuid-Kennemerland.

Onze Vrijwilligers
Nieuw in ons team is Yvonne Moulijn. Zij heeft per half augustus de taken van coördinator overgenomen van
Mariëlle van Gaalen.
Yvonne komt vanuit de Kinderopvang, waar ze tien jaar gewerkt heeft op de naschoolse
opvang en als invalkracht op het kinderdagverblijf, met daarnaast administratieve-,
coördinerende- en coachende taken.
Behalve door haar werkzaamheden in de kinderopvang is ze zeer begaan met de doelgroep
van De Stampertjes door haar opleiding Psychosociale begeleiding/hulpverlening: Coaching &
Counseling, waar ze zich vooral heeft gericht op de ontwikkeling van het jonge kind als basis
voor de verdere psychosociale ontwikkeling.
We hebben door Corona op aangepaste wijze afscheid genomen van Mariëlle met een (met lieve woorden van
vrijwilligers) gevulde kaart en een mooie bos bloemen. Mariëlle kwam langs met een groot pakket lekkers voor de
Stampers en de vrijwilligers. Dank Mariëlle voor je enthousiaste inzet bij De Stampertjes. Het ga je goed bij de GGD.
Succes met alles en kom nog eens lang op bezoek bij De Stampertjes!
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Ingezonden stukje van Beroepsvrijwilliger Renske
Hallo allemaal,
Ik ben Renske en vindt het leuk om te vertellen hoe ik bij De Stampertjes gekomen
ben!
Na mijn werk als kleuterjuf ben ik met pensioen gegaan! Eerst denk je heerlijk even
niks! Maar dan begint het toch te kriebelen! Via een collega van mijn school hoorde
ik over De Stampertjes! Dat leek mij leuk!
Na mijn inwerkperiode op de verschillende groepjes kon ik starten met een eigen
groepje! Met nog twee collega’s begonnen wij eerst met twee Eritrese baby’s en
later zelfs met vier! De moeders zaten op school om Nederlands te leren! Dit was
een super leuke en leerzame tijd! We vielen wel op in Bloemendaal als we gingen
wandelen met die prachtige baby’s! Daarna heb ik nog op veel groepjes gestaan!
Maar nu weer een vast groepje op donderdagmiddag samen met Leonieke!
Het is heel leuk en afwisselend om hier te werken! Ik doe het nu al ruim 2 jaar met
plezier!
Groetjes van Renske
Vacatures bij De Stampertjes
Op korte termijn zijn we voor minimaal een dagdeel per week op zoek naar een:
• Beroepsvrijwilliger (pedagogisch groepsleider)
• Ondersteunende vrijwilliger (pedagogisch groepsmedewerker)
Zie hier de vacatures: www.destampertjes.nl/vacatures
Bent u zelf geïnteresseerd of kent u iemand die dit zou kunnen zijn? Stuur dan aub een mail.

Burendag 2020
Zaterdag 26 september was het Burendag 2020. Op deze dag
hadden we graag ons willen laten zien aan de buren van de
Boslaan door onze deuren te openen en wat leuke spelletjes te
organiseren voor kinderen van de straat. Helaas gooide ook hier
Corona roet in het eten… Burendag 2020 werd geannuleerd.
Als alternatief plan hebben we toch een kleinigheidje bedacht:
een ansichtkaart met ‘een hartelijke groet van De Stampertjes’.
Deze is door Yvonne op Burendag 2020 bij de buren van de
Boslaan bezorgd.

Koffieochtenden op De Stampertjes
Zodra het Corona-tijdperk gekeerd is en het weer mogelijk en veilig is om met grotere groepen bij elkaar te komen
starten we met koffieochtenden op De Stampertjes. Deze koffieochtenden zullen enkele keren per jaar plaatsnemen
bij De Stampertjes, op vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. De koffieochtenden zijn bedoeld om
ouders/verzorgers, vrijwilligers en bestuursleden met elkaar in contact te brengen en de mogelijkheid te bieden om
met een kopje koffie of thee kennis met elkaar te maken, met elkaar ervaringen en/of kennis uit te wisselen of
gewoon zomaar een babbeltje te maken.
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2021 Lustrumjaar De Stampertjes
Op 27 november 1996 opende De Stampertjes zijn deur aan de Vijverweg in Bloemendaal
voor jonge kinderen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking, met als doel om
ouders te ontlasten van hun taak, die vooral door het emotionele aspect veel energie
vraagt. In de loop der tijd bleek dat er tevens behoefte was aan opvang voor kinderen met
een ontwikkelingsachterstand en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Ook deze kinderen
worden nu opgevangen bij De Stampertjes.
Na de Vijverweg is De Stampertjes verhuisd naar de Korte
Kleverlaan (foto links boven) en ten slotte naar onze huidige
locatie aan de Boslaan (foto links onder).
Komend jaar 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.

Steun De Stampertjes
Zoals u weet is De Stampertjes een organisatie die volledig draait op vrijwilligers. We ontvangen geen subsidies.
Onze stichting is afhankelijk van ouderbijdragen, giften, fondsen en legaten.
De ouderbijdrage is met opzet laag gehouden, omdat we laagdrempelig en toegankelijk willen zijn.
Ook in deze Coronatijd, waarin het kan voorkomen dat De Stampertjes noodgedwongen moet sluiten (dit kan zijn
een enkel dagdeel door bijvoorbeeld ziekte en/of COVID-19 verschijnselen van vrijwilligers, of gedurende een
langere periode door een verplichte lockdown), is het voor het voortbestaan van De Stampertjes van groot belang
om bijdragen te blijven ontvangen!
Kunt u en wilt u doneren...
U kunt De Stampertjes steunen door middel van sponsoring. Een (kleine) eenmalige donatie is uiteraard ook van
harte welkom. Het bankrekeningnummer van De Stampertjes is NL96 INGB 0007 5825 28.

Dank Dank Dank
Aan Herman, die altijd klaar staat voor ons om klusjes te fixen!
Aan Hofje Codde en Van Beresteyn voor € 1000,-- voor het Lustrumboek 2021!
Aan fotograaf Ron Moelijker, voor het maken van prachtige foto’s voor in het Lustrumboek 2021!
Aan Fonds Kids & Handicap, voor de leuke knuffelbeertjes die we gekregen hebben voor de kinderen!

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

Rekeningnr. NL96 INGB 0007 5825 28
KvK nr. 41227253
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