
 

 

 
Nieuwsbrief juli 2021 

 
 
 

Stichting De Stampertjes is een vrijwilligersorganisatie die respijtzorg biedt in de vorm van kleinschalige dagopvang 
aan jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen met een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of kinderen uit kwetsbare gezinnen 
worden opgevangen door gekwalificeerde groepsmedewerkers en ondersteunende krachten. Ons doel is om ouders 
van deze jonge kinderen die iets extra’s nodig hebben te ontlasten door het bieden van dagopvang. De Stampertjes 
bestaat in 2021 al 25 jaar! 

 
 

We wensen iedereen een fijne zonnige zomervakantie! 
 
 

De Stampertjes houdt gedurende de hele zomervakantie haar deuren open 
om onze geliefde Stampers te ontvangen! 

 
 

 

 
Plek op De Stampertjes 
 
Ken je een gezin die we kunnen helpen met de dagopvang van hun kindje om de ouders/verzorgers wat te 
ontlasten? Er is plek voor nieuwe Stampertjes op maandag en woensdag!  
Voor meer informatie over plaatsing van een kindje op De Stampertjes kijk op onze website: www.destampertjes.nl 
 
 

 
Versoepelingen op De Stampertjes en nieuw Corona-protocol 
 
Vanaf 26 juni heeft Nederland een grote stap in de versoepelingen van Corona-preventie maatregelen gezet. Ook bij 
De Stampertjes laten we weer wat versoepelingen toe, al blijven de basisregels natuurlijk nodig want COVID-19 is 
nog niet weg. Dus: 

• Was/desinfecteer regelmatig je handen 
• Houd 1,5 meter afstand van anderen 
• Bij Corona-gerelateerde klachten blijf je thuis en laat je testen 

 

 

Op De Stampertjes hanteren we echter hiernaast nog enkele andere maatregelen ter bescherming van onze 
vrijwilligers, de kinderen en hun gezinnen. Deze zijn te lezen in het nieuwe Coronaprotocol, op te vragen via mail of 
in te zien op onze website. De nieuwste Beslisboom helpt bij twijfel of een kind gebracht mag worden naar De 
Stampertjes. 

http://www.destampertjes.nl/
http://www.destampertjes.nl/
https://www.destampertjes.nl/wp-content/uploads/2021/06/Tijdelijke-corona-maatregelen-versie-5.pdf
https://www.destampertjes.nl/wp-content/uploads/2021/06/Beslisboom-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_190521.pdf


 

 

 
Nieuws vanuit het bestuur 
 
Goed nieuws: De Stampertjes heeft subsidie ontvangen van de gemeente Bloemendaal!!! 
 
De kwaliteitscontrole voor het krijgen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificering 
verliep voorheen via de SIG. Aangezien we stoppen met de HKZ certificering, gaat nu de GGD de kwaliteitscontroles 
uitvoeren.  
Met de SIG, met wie we nog wel en samenwerkingsovereenkomst houden, is het bestuur nog in gesprek over de 
samenwerking in het kader van het bieden van een klachtencommissie en een externe vertrouwenspersoon. 
 
 
Ingezonden stukje van Bestuurslid Irene 
Yvonne heeft mij gevraagd om een klein stukje te schrijven over mezelf voor de 
Nieuwsbrief van de Stampertjes.  
Ik ben twee jaar geleden gestart als secretaris van het bestuur. Ik ken De Stampertjes 
vanaf het prille begin, 25 jaar geleden. In mijn werk bij Thuiszorg Gehandicapten kwam 
ik Mathijs (de eerste Stamper) en zijn familie tegen, omdat er thuiszorg nodig was. Om 
een lang verhaal kort te houden, de mogelijkheden van Baloe waren te beperkt voor 
Mathijs en Etty Bisschoff, de oma van Mathijs is toen gestart met een nieuw project, 
kinderopvang voor kinderen met een beperking bij haar in huis in Bloemendaal.  
 
Bij mij thuis is het meestal druk, omdat wij naast een eigen dochter (inmiddels getrouwd 
en twee kinderen), drie pleegkinderen hebben, die inmiddels volwassen zijn. De pleegkinderen hebben alle drie 
beperkingen en zij hebben optimaal gebruik gemaakt van zorg en onderwijs, zodat ik ook daar ervaring mee heb. 
Nu ik geniet van mijn pensioen, is het voor mij aantrekkelijk om de ervaringen die ik heb opgedaan in mijn werkzame 
leven, maar dus ook thuis, in te zetten voor De Stampertjes. En dat doe ik met plezier! 
 
 

 
Onze Vrijwilligers 
 

Helaas heeft Margreeth laten weten dat ze stopt met haar vrijwilligerswerk voor De 
Stampertjes. Margreeth heeft ruim 4 jaar bij ons gewerkt als beroepskracht op de 
maandagmiddag. 
We gaan haar missen want ze was een hele fijne collega, altijd belangstellend en 
betrokken en nooit te beroerd om extra klussen aan te pakken zoals het gras maaien (wie 
moet dat nou doen Margreeth? ; )) 
Margreeth is al weer gestart met ander vrijwilligerswerk als gastvrouw in het ziekenhuis, 
wat mooi aansluit bij haar verpleegkundige achtergrond. We wensen haar daarbij veel 
plezier en weten zeker dat zij ook daar een waardevolle bijdrage zal leveren. 
Namens alle vrijwilligers van De Stampertjes, Hilde  
 

 
Vacature bij De Stampertjes 

Om ons vrijwilligersaantal op pijl te houden zijn we op zoek naar een:  

Beroeps vrijwilliger (pedagogische groepsleider) 
Je hebt affiniteit met de kinderen die op De Stampertjes worden opgevangen; je hebt beroepsmatig werkervaring 

met jonge kinderen en hebt een afgeronde kindgerichte-, (ortho)pedagogische opleiding, SPH, SPW, of en andere 

aan de zorg gerelateerde opleiding; je bent een dagdeel in de week beschikbaar op de groep.  

Zie hier de vacature. Ben jij degene die wij zoeken of ken je iemand die dit zou kunnen zijn? Stuur een mail naar 

info@destampertjes.nl  

https://www.haarlemvoorelkaar.nl/hulpvragen/230792
mailto:info@destampertjes.nl


 

 

Ingezonden stukje van Marjo en Herman 
In september 2015 las ik een advertentie in de krant met 
de vraag naar enthousiaste vrijwilligers voor speciale 
kinderopvang. Dat sprak me erg aan gezien het feit dat ik 
altijd al graag met kinderen in de weer ben. In het begin 
werkte ik als invalkracht en vanaf oktober 2017 vast op 
de woensdagmiddag. 
 
Na de HBS wilde ik graag de opleiding voor 
kleuterleidster volgen; helaas ging deze niet door. Ik heb 
toen de opleiding gevolgd voor apothekers-assistente en 
aansluitend in een apotheek gewerkt. In 1978 ben ik aan 
de slag gegaan als secretaresse bij een elektrotechnische 
groothandel. 
 
Sinds december 1999 ben ik vrijwilliger bij De Hartekamp Groep; om de week ga ik wandelen met een man die niet 
kan praten. Bij de slager krijgt hij een plakje worst en bij de banketbakker gebruiken we koffie met een gebakje. Hij 
kijkt hier altijd erg naar uit. 
 
Tijdens een bomenwandeling heb ik Herman leren kennen. Van het één kwam het ander en inmiddels zijn we bijna 
32 jaar bij elkaar. Herman heeft een zoon en een dochter en samen hebben we 4 kleinkinderen. Op drie hiervan 
hebben wij ruim 11 jaar op de woensdagmiddag opgepast. Een heerlijke tijd met veel geknutsel, klimmen en 
klauteren. Ik als “doe”-oma en Herman als “reparatie”-opa zoals de kleinkinderen ons noemen.  
Herman is werkzaam geweest in de sociale werkvoorziening als teamleider van de drukkerij-afdeling van Paswerk. 
Daarnaast heeft hij jaren in een bandje gespeeld als gitarist; ook daar werd al door hem geklust zoals zelf een orgel 
en geluidsboxen maken. Brommertjes en fietsen in onderhoud – geen probleem. Veel meubels in het huis en een 
complete keuken zijn door ons zelf gemaakt. 
 
Aangezien er nog wel eens klusjes te doen zijn op De Stampertjes, heb ik Herman gevraagd deze te willen doen; 
samen zijn we nu regelmatig aan het klussen en oplossingen bedenken. Tijdens NLdoet is het samenwerken door 
meerdere mensen opgemerkt en kregen we complimenten voor het goede teamwork. 
 
Het samenzijn met kinderen op de Stampertjes kan vermoeiend zijn, maar geeft ook zeker energie en is een goede 
leerschool. Het is altijd gezellig en we hopen nog lang deel te kunnen maken van het enthousiaste team van 
vrijwilligers. 
 
 
Online scholingsbijeenkomsten van SIG/STG voor onze vrijwilligers 
Afgelopen mei konden de vrijwilligers van De Stampertjes meedoen 
aan online scholingsbijeenkomsten georganiseerd door de SIG/STG. Enkele van de vrijwilligers hebben hier 
enthousiast aan meegedaan. Zo hebben we op 20 mei de scholing over Autisme online bijgewoond en op 26 mei de 
scholing over Licht Verstandelijke Beperking. Dank SIG/STG voor de leerzame online-bijeenkomsten!  
 
 

 
Ouders uitermate tevreden, mei 2021: 
 
Ons (pleeg)zoontje heeft ongeveer 1,5 jaar gebruik mogen maken van de zorg en aandacht die er bij De Stampertjes 
geboden wordt.  
Wij kregen vrij plotseling een jongetje van net 2 in huis waar we veel voor moesten regelen, hij had een VVE-indicatie 
vanwege zijn ontwikkelingsachterstand. Helaas werkte het Kinderdagverblijf waar hij naar toe ging niet met de VVE 
en veel keuze was er voor ons niet in kinderdagverblijven. Gelukkig kon hij snel terecht bij De Stampertjes waar, door 
de kleinschaligheid,  veel persoonlijke aandacht is voor de kindjes op de gebieden die voor hen belangrijk zijn. Ons 
kindje voelde zich al snel heel veilig bij De Stampertjes en ontwikkelde zich als een speer! Er werd geoefend met 
vaardigheden als, voor zichzelf opkomen, grenzen stellen, spraakontwikkeling en ook was er aandacht voor zijn 



 

 

zindelijkheid. Nu is hij inmiddels 4 jaar geworden en toe aan de volgende stap! Hij gaat vol vertrouwen naar de 
basisschool wat hij voor een groot deel ook aan De Stampertjes te danken heeft!  
Wij zijn dus uitermate tevreden en zullen het iedereen aanbevelen! 
 
 

 
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. 
 
Tijdens NLdoet hebben vrijwilligers hun handen uit de mouwen gestoken, een mooi 
Lustrumboek is in de maak, we gaan een feestje vieren bij 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 ons 25ste verjaardag! 

 
Om deze activiteiten 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! 

 
 

 
NLdoet 2021 bij De Stampertjes  

 
In het kader van het 25 jarig bestaan van De Stampertjes is besloten dit jaar 
voor het eerst mee te doen aan NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, georganiseerd door het Oranjefonds. 
 

Bij De Stampertjes staken vrijwilligers de handen uit de mouwen op 28 en 29 mei. Er is flink 
geklust… wat is er veel werk verricht. Het was een groot succes! Dat is wel te zien aan de 
hoeveelheid klusjes die gedaan zijn en hoe mooi het er allemaal uit ziet.  
 
Wat er allemaal gebeurd is?: gordijnrail opgehangen, gordijnen op maat gemaakt en 
opgehangen, de flap van het speeltentje is genaaid, het speelkeukentje, kindertafel en stoeltjes, de eettafel en de 
Tripp-Trapp stoeltjes zijn gelakt, rozenstruiken zijn verwijderd, de schommelstellage is in de tuin geplaatst, er is 
opgeruimd, de verjaardagskalender heeft een plekje in de WC gekregen, het tuinbankje is schoongeboend, het 
speelhuisje heeft een metamorfose ondergaan, de klomp heeft een opknapbeurtje gehad, de nieuwe ventilator is 
opgehangen, het olieverfschilderij ‘De Stamperlaarsjes’ is boven de eettafel opgehangen, de heg van de voortuin is 
gesnoeid en het groen-aangeslagen pad en voortuintje zijn mos-vrij gemaakt. 
 
De vrijwilligers die hebben meegeholpen met NLdoet 2021 zijn: Irene, Yvonne, Herman & Marjo, Tineke, Warna, 
Esther, Marjon, Lizzy, Jitske & Jeroen en Peter. Dank allemaal! 
 
Het volledige verslag lees je hier! 
  

https://www.whydonate.nl/fundraising/LustrumDeStampertjes2021/nl/
https://www.destampertjes.nl/lustrumjaar-2021/nldoet-2021-bij-de-stampertjes/


 

  

 

 

Uitnodiging feest De Stampertjes 
  19 september 2021 
 
 
 

Dit jaar bestaat Stichting De Stampertjes 25 jaar! Om dit te vieren organiseren 
we een feestje bij boerderij Zebra-Zorg. Jullie komen toch ook?! 

 
Voor wie: alle kinderen en hun ouders/verzorgers/contactpersonen die 

gebruik maken of hebben gemaakt van De Stampertjes en alle vrijwilligers die 
zich inzetten of hebben ingezet voor onze Stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 september 2021 van 14:00 tot 16:00 uur 
Zorgboerderij Zebra-Zorg: Vogelenzangseweg 240, Vogelenzang 

Aanmelden vóór 1 september: info@destampertjes.nl 
Geef hierbij aan met hoeveel mensen je komt! 

 
 

Stichting Zebra-Zorg is een boerderij in de buurt van Vogelenzang, gericht op 
kinderen, jongeren en volwassenen met ondersteuningsvragen.  
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. 

 



 

 

 
Activiteiten op komst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cursus Hoe begrijp ik mijn jonge kind met autisme? 
 
Het Regionaal Autisme Centrum (RAC) organiseert in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin op 
donderdagavond 23 september een cursus voor ouders die nog niet zo lang weten dat hun kind (basisschoolleeftijd) 
autisme heeft. Alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers uit de gemeentes Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en 
de IJmond. 
Kinderen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Ze kunnen problemen hebben met teveel 
prikkels of ze zijn daar juist ongevoelig voor. Ook het taalgebruik en taalbegrip kan anders zijn en de manier waarop 
zij contact maken met anderen. Wanneer je net hebt gehoord dat je kind autisme heeft, komt er veel op je af. Wat is 
autisme precies? Wat zie je bij je kind en hoe kan je je kind helpen? Wat betekent dit voor jou als ouder en voor jullie 
gezin? Ieder kind met autisme is anders. In deze cursus krijg je handvatten om het autisme van jouw kind beter te 
begrijpen. Uitleg wisselen we af met praktische oefeningen. Door de uitwisseling met andere ouders doe je ideeën 
op om je kind nog beter te kunnen helpen. 
Aanmelden en meer informatie 
De eerste cursusavond duurt van 19.30 tot 21.30 uur in de CJG locatie aan de Dennenweg 15 A te Bloemendaal. Voor 
aanmelden en meer informatie, ga naar www.samenopgroeien.nu 

https://samenopgroeien.nu/


 

 

 
Dank 

 
Super blij zijn we met onze nieuwe duo-kinderwagen geschonken 
door Fonds Kind & Handicap. Dank! 

 
 
 
 
 

 
 
Ook dankt aan Wrap With Love in Alkmaar, voor het doneren van een handige draagzak.  
Hierdoor kan ons lieve Stampertje A fijn slapen tijdens een wandeling. 
 
Alles voor het dragen van je kindje en meer! Winkel in Alkmaar & Webshop: 
www.wrapwithlove.nl 
 
 
 
Dank aan Winkel voor grafische en administratieve ondersteuning SIG - Vorm op Maat voor de fine samenwerking 
en snelle levering van Stikkervellen met ons logo, persoonlijk langsgebracht door Mees! 
 
Vorm op Maat voor al uw grafisch werk! 

Wilt u een flyer, folder of poster laten drukken? Of uw jaarverslag laten 
printen en verzenden? Misschien uw nieuwsbrief laten kopiëren en 
bundelen? Heeft u visitekaartjes nodig? Grafisch centrum Vorm op Maat 
in Bloemendaal verzorgt uw grafisch werk. Van ontwerpen tot printen, 
van scannen, kopiëren, perforeren of nieten tot lamineren, bundelen en 
inbinden. Wij doen het allemaal. En nog veel meer! 

Wij werken voor instellingen, verenigingen, ondernemers, overheid en particulieren. 
Bij Vorm op Maat werken mensen met een lichamelijke en/of licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren 
hersenletsel of een chronische ziekte. Zij worden begeleid door zorg- en vakspecifieke professionals. 
www.vormopmaat.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

www.wrapwithlove.nl
file:///C:/Users/Coen/Documents/YVONNE/DE%20STAMPERTJES/Folders,%20brochures,%20nieuwsbrieven,%20teksten/www.vormopmaat.nl
mailto:info@destampertjes.nl

