
 

 

 
Nieuwsbrief april 2021 

 
 
 
 
 

 
Voorjaar bij De Stampertjes 
 

Op Tweede Paasdag is De Stampertjes GESLOTEN !!! 
Fijne Paasdagen gewenst! 

 
 
 

De Stampertjes is tijdens de vakanties in principe gewoon open; op nationale feestdagen zijn we wel gesloten.  
Voor het voorjaar 2021 betekent dit het volgende: 
5 april, Tweede Paasdag: gesloten 
26 april – 9 mei: Meivakantie: geopend 
5 mei, Bevrijdingsdag: gesloten 
13 mei, Hemelvaartsdag: gesloten 
24 mei: Tweede Pinksterdag: gesloten 
 
Hoewel de lentedagen langer en de temperaturen langzaam hoger worden, bevinden we ons helaas nog steeds in 
een onzekere Coronatijd waarin het kan voorkomen dat De Stampertjes noodgedwongen moet sluiten. Dit kan zijn 
een enkele dag of dagdeel zijn door bijvoorbeeld ziekte en/of COVID-19 verschijnselen van vrijwilligers, of gedurende 
een langere periode door een verplichte lockdown. Houd daarom uw mailbox, onze website en onze Facebook page 
in de gaten.  
 
Nieuwste Corona-protocol 
Bij De Stampertjes hanteren we de preventie-richtlijnen die door de GGD en het RIVM geadviseerd worden en 
passen we regelmatig ons protocol aan. De nieuwste versie van maart 2021 ziet u hier: Corona-protocol en is op te 
vragen via mail of in te zien op onze website. Ook vindt u op onze website een Beslisboom. Deze helpt u beslissen of 
u uw kind naar De Stampertjes kunt brengen of niet. Bij twijfel, bel vooraf en overleg met de aanwezige vrijwilliger. 
Lees aub de Coronamaatregelen aandachtig en houd u zich aan deze maatregelen om zowel de vrijwilligers als uzelf 
te beschermen. Houd u aub uw kind thuis indien de beslisboom dit aangeeft. Op deze manier doen we er met z’n 
allen alles aan om COVID-19 buiten de deur van De Stampertjes te houden. 
 
 

 
Nieuws vanuit het bestuur 
 
Tevredenheidsonderzoek 
In november/december 2020 is er een extern tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij De Stampertjes. Begin maart 
hebben we het definitieve rapport over dit onderzoek ontvangen.  

https://www.destampertjes.nl/nieuws/


 

 

Ten tijde van het onderzoek kwamen er 7 kinderen 1 of 2 dagen per week naar De Stampertjes. 
Van de 7 aan de ouders meegegeven vragenlijsten zijn er 4 terug ontvangen. 
 
De tevredenheid over de zorg voor de kinderen en over de vrijwilligers is groot; de gemiddelde cijfers die hiervoor 
werden gegeven zijn ruim een 9! Dit geldt ook over de tevredenheid over de locatie en de organisatie.  
Contact met de begeleiding en de coördinator krijgen gemiddeld ruim een 8.  
Vragen over de klachtenprocedure werden beantwoord met een 7 tot een ruime 7. De klachtenprocedure blijkt 
eigenlijk niet goed bekend bij ouders.  
Het laagste cijfer wordt gegeven voor contact met andere ouders; de gemiddelde score hiervoor is lager dan een 6. 
Een deel van de ouders heeft behoefte aan meer contact met de medewerkers van De Stampertjes en de ouders van 
andere Stampertjes kinderen wanneer de corona situatie dat weer toelaat. 
 
3 Respondenten gaven aan De Stampertjes aan te zullen bevelen bij andere ouders (door 1 respondent werd deze 
vraag niet beantwoord). Op de vraag ‘wat zou u dan zeggen?’ schreven ouders: ‘Veel tijd voor individuele kinderen, 
lieve deskundige vrijwilligers’ en ‘leuke, betrouwbare plek met veel aandacht voor de kindjes’ 
 
Hierbij het overzicht van de gegeven scores op de vragenlijst. 
Hoe tevreden (schaal 1 – 10) bent u over: 
de opvang van uw kind     9,0 
de deskundigheid van de vrijwilligers  8,8 
de inzet van de vrijwilligers   9,3 
de aandacht van de vrijwilligers voor uw kind  9,3 
de plaats waar het Stampertjes huis staat 8,5 
het Stampertjes huis zelf   9,3 
de woonkamer     9,3 
de slaapkamer, de snoezelkamer en de tuin 9,5 
hoe De Stampertjes georganiseerd is  9,3 
uw contact met de begeleidsters  8,8 
uw contact met de coördinator   8,5 
uw contact met andere ouders    5,8 
de veiligheid van uw kind bij De Stampertjes 8,3 
de mogelijkheid om een klacht te uiten bij 
een beroepskracht of de coördinator  7,7 * 
de mogelijkheid om een klacht in te dienen 
met een klachtenformulier   7,0 * 
de omgang met en afhandeling van uw klacht  7,0 ** 
*  = 3 respondenten 
**= 1 respondent 
 
Wij zijn heel blij met de uitkomst van dit tevredenheidsonderzoek en zien het vooral als een aanmoediging om zo 
door te gaan! 
Punten waarop wij ons nog kunnen verbeteren zijn meer bekendheid genereren voor onze klachtenprocedure (we 
hebben deze in elk geval alvast op onze website geplaatst!) en meer contactmomenten organiseren tussen ouders 
onderling en ouders en medewerkers. Zodra de corona situatie dit toelaat gaan we hiermee aan de slag! 
 
Hilde Kornaat  
Bestuurslid (Kwaliteit & Veiligheid) 
 
 

 
Onze nieuwe Vrijwilligers 
 
Zoals aangekondigd in de vorige Stampbrief van Februari 2021, stellen zich in deze nieuwsbrief maar liefst drie 
nieuwe vrijwilligers aan u voor. We zijn heel blij met hun aanwezigheid en inzet bij De Stampertjes en heten hen van 
harte welkom! 



 

 

Ingezonden stukje van nieuwe vrijwilliger Marjon 
 
Nu ik enkele weken werkzaam ben bij De Stampertjes wil ik mij graag even voorstellen. 
Ik heet Marjon en ben moeder van 4 kinderen en oma van 4 kleinkinderen. 
Zelf ben ik naast fulltime moeder werkzaam geweest als verpleegkundige. Zowel in 
ziekenhuizen als in de wijk, en op een baby/peuter consultatiebureau. De laatste 20 jaar 
was ik werkzaam op de Dagverpleging. 
Daarnaast hen ik 14 jaar een strandbedrijfje gehad, een trampolinepark op het strand 
waar we veel blijde kinderen hebben mogen ontvangen. 
Het werken bij De Stampertjes vind ik erg fijn en leerzaam. Van een beroepsvrijwilliger 
kan ik altijd leren. 
Kinderen die extra aandacht verdienen een fijne dag bezorgen is dan ook de reden dat 
ik nu werkzaam ben in een team van lieve vrijwilligers. 
 
 
Ingezonden stukje van nieuwe vrijwilliger Rian 

 
Hallo! Ik ben Rian Visser (1966) en ik ben vrijwilliger voor de maandagmiddag of de 
woensdagmiddag. Ik woon in Haarlem Zuid-West. Ik ben getrouwd en heb een dochter 
van 26 en zoon van 24 jaar, die beide niet meer thuis wonen. Ik ben opgeleid als grafisch 
vormgever. Toen mijn dochter geboren werd, ben ik thuis gaan werken. Drie jaar later 
begon ik met het schrijven van kinderboeken, wat altijd mijn grote wens was. Inmiddels 
zijn er 110 verschenen.  
Normaal kom ik veel op scholen om voor te lezen en over mijn boeken te vertellen. Door 
corona is dat nu een stuk minder. Ik geef wel veel online lessen. Al een paar jaar voel ik 
de wens om meer contact te hebben met jonge kinderen. Zij zijn altijd een grote 
inspiratie geweest voor mijn verhalen en geniet erg van hun fantasie. Ik ben nog geen 
oma.  

Eind vorig jaar besloot ik wat minder te gaan schrijven en wat meer andere dingen te gaan doen. Ik ben bijvoorbeeld 
kinderboeken gaan rondbrengen voor kinderboekwinkel Kiekeboek. Daarnaast ben ik begonnen met een cursus 
gebarentaal. Het is heel leuk om met jonge kinderen gebaren te gebruiken. Als ik op een school uitgenodigd word, 
sta ik altijd in een groep. Ik vind het heel leuk om bij De Stampertjes kinderen individueel te kunnen begeleiden. Ik 
hou erg van voorlezen. Ook vind ik het leuk om met kinderen te knutselen. Tijdens het spelen, gebruik ik veel taal, 
zodat de kinderen hun woordenschat vergroten.  
Mijn hobby’s zijn paardrijden en aikido. Daarnaast heb ik jarenlang shiatsu-massage en yoga gedaan. 
 
 
Ingezonden stukje van nieuwe vrijwilliger Jitske 
 
Hallo allemaal,  
Ook ik mag me voorstellen in de nieuwe Stampbrief.  
Een aantal van jullie heb ik al mogen ontmoeten maar het grootste gedeelte van de 
ouders en verzorgers nog niet.  
Ik ben Jitske 33 jaar, getrouwd en trotse moeder van Jop (7) en Janna (2). We wonen in 
Hillegom.  
De afgelopen 15 jaar heb ik met veel plezier gewerkt in de gehandicaptenzorg bij de 
Hartekamp groep in Heemstede. Hier werkte ik als Medior begeleider op een woning 
met cliënten met een ernstig verstandelijk beperking. 
Helaas is het voor mij door medische redenen niet meer mogelijk dit werk te 
doen. Doordat ik toch graag iets buitenshuis wilde doen, maar wel iets zocht waar mijn 
hart ligt, kwam ik terecht bij De Stampertjes.  
Voorlopig zal ik de maandagmiddagen invullen, maar mogelijk ben ik er ook eens een 
andere dag te vinden.  
Ik begin steeds meer mijn plekje te vinden binnen de Stampertjes en heb ontzettend naar mijn zin. 
Hopelijk tot snel, Groetjes Jitske  



 

 

 
De Stampertjes doet mee aan NLdoet!  

 
Het Oranje Fonds organiseert de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet 

Het Oranje Fonds organiseert op 28 en 29 mei 2021, samen met duizenden organisaties 
in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken.  

Ook De Stampertjes doet mee aan NLdoet! Het Oranje Fonds heeft onze aanvraag voor een financiële bijdrage voor 
de activiteit ‘Klussen voor hele kleine kinderen met een beperking’ goedgekeurd. We ontvangen een leuke bijdrage + 
een kortingsbon van GAMMA op de NLdoet aankopen. Op 28/29 mei kunnen we dit gebruiken voor klusjes bij De 
Stampertjes. 
 

 
OPROEP !!! 

 
Wie van de ouders/verzorgers die momenteel gebruik maken van De Stampertjes en welke huidige vrijwilligers 
komen helpen?! We maken een planning met klusjes en tijdvakken zodat er in deze tijden van Corona niet te veel 
mensen tegelijkertijd op De Stampertjes aanwezig zullen zijn. We hanteren ook op deze dagen de Corona preventie-
richtlijnen die door de GGD en het RIVM geadviseerd worden. 
 
Wanneer: vrijdag 28 & zaterdag 29 mei 2021 
 
Waar:  De Stampertjes, Boslaan 16 te Bloemendaal 
 
Aanmelden: info@destampertjes.nl 
Geef hierbij aan met hoeveel je komt en op welke dag. 
 

 
 

 
2021 Lustrumjaar De Stampertjes  
 
We zijn volop bezig met het organiseren van Lustrumactiviteiten om gedurende 2021 ons 25 jarig bestaan te vieren 
met alle betrokkenen van toen en nu, vrijwilligers, kinderen, ouders/verzorgers, contactpersonen en verwijzers. 
 
Een mooi Lustrumboek is in de maak, we gaan een dag naar Zebra-Zorg, op Burendag zal De Stampertjes zijn deuren 
openen voor de buren, er zullen Koffieochtenden op De Stampertjes georganiseerd worden zodra de Coronasituatie 
het toelaat, en ten slotte vieren we op 27 november feest! 
  

mailto:info@destampertjes.nl


 

 

 
Uitnodiging Zebra-Zorg 

 
Voor wie: alle kinderen en hun ouders/verzorgers/contactpersonen die in 2021 gebruik maken van De Stampertjes 
en alle vrijwilligers die zich in dit jubileumjaar inzetten voor onze Stichting. 
 
Wanneer: zondag 6 juni van 14:00 tot 16:00 uur 
(Indien de coronamaatregelen van het RIVM het op deze datum niet toelaten zal de activiteit verplaatst worden!) 
 
Waar: Zorgboerderij Zebra-Zorg, Vogelenzangseweg 240 te Vogelenzang  
Stichting Zebra-Zorg is een boerderij in de buurt van Vogelenzang, gericht op kinderen, jongeren en 
volwassenen met ondersteuningsvragen, waar we met een grote groep bij elkaar kunnen 
komen. Er is een grote binnenruimte met toiletten en een keuken, een zithoek en tafels met 
stoelen. Daarnaast is er een groot veld met een mega trampoline. De dieren mogen geaaid 
worden en er lopen twee hele lieve therapiehonden rond. Voor meer info, zie www.zebrazorg.nl 
Op het terrein kan niet geparkeerd maar er zijn parkeerplekken in het dorp. Even iemand afzetten 
mag wel. 
 
Aanmelden vóór 1 mei: info@destampertjes.nl 
Geef hierbij aan met hoeveel je komt. We hopen dat jullie allemaal komen! 
 

 
Om deze activiteit en nog veel meer te kunnen financieren vragen wij financiële steun.  
Een donatie kan via Whydonate: www.whydonate.nl/fundraising/LustrumDeStampertjes2021/nl 
 

 
 
 
 

Alvast bedankt voor uw donatie! 
 

 

 
 
Let op! Mail van info@destampertjes.nl wil wel eens in de Spambox belanden waardoor men niet doorheeft dat er 
e-mail van De Stampertjes binnengekomen is. Dit gebeurt vaak met email adressen die beginnen met info@...  
Check daarom af en toe uw Spambox! Hierin kunt u dit emailadres als veilig markeren en dan ontvangt u in het 
vervolg de e-mail goed.  
 
 
 
 
 

De Stampertjes op Facebook en Instagram… volg ons! 
 

De Stampertjes 
Boslaan 16    023 - 52 74 651   Rekeningnr. NL96 INGB 0007 5825 28 
2061VJ Bloemendaal   info@destampertjes.nl  KvK nr. 41227253 
Open: ma/wo/do 9.00-16.00  www.destampertjes.nl 
 

 

http://www.zebrazorg.nl/
mailto:info@destampertjes.nl
https://www.whydonate.nl/fundraising/LustrumDeStampertjes2021/nl/
mailto:info@destampertjes.nl
mailto:info@destampertjes.nl

