
 

 

 
 

Nieuwsbrief november 2021 
Lustrumeditie 

 
 

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 25 jaar!  
 

    
 
Vandaag, 25 jaar geleden, op 27 november 1996, opende De Stampertjes haar deuren in Bloemendaal. Een 
gastouderproject, opgericht door Etty Bischoff, een warm en veilig huis waar ouders hun meervoudig gehandicapte 
kind naartoe konden brengen. Aanleiding voor de start waren Mats, Matthijs en Tiemen, drie ernstig meervoudig 
gehandicapte kinderen. Omdat de reguliere opvang geen mogelijkheden had voor jonge kinderen zoals Matthijs, 
kleinkind van Etty, is zij samen met Alida van Veelen gestart met De Stampertjes. 

 
 
Dit jubileumjaar wilden we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Meerdere 
bijeenkomsten en activiteiten, zoals o.a. NLdoet en Burendag, en het Lustrumfeest 
op Zebra-Zorg hebben dit jaar daarom in het teken gestaan van 25 jaar De 
Stampertjes! Over NLdoet heeft u al kunnen lezen in onze eerdere nieuwsbrief en 
op de website; over Burendag en het Lustrumfeest kunt u meer lezen verder in 
deze nieuwsbrief. 

 

  



 

 

Een feestelijke Lustrumbijeenkomst op 27 november kan helaas niet doorgaan vanwege de huidige Corona-situatie. 
Er is een prachtig Lustrumboek ’25 jaar De Stampertjes’ gemaakt door fotograaf Ron Moelijker met mooie foto’s, 
verhalen, en het interview van de oprichter van De Stampertjes, Etty Bischoff en mede oprichter Alida van Veelen, 
door Johan Tempelaar. 

     

Het Lustrumboek zal als eerste aangeboden worden aan Etty en Alida door oud-Stamper Tessa en huidige 
bestuursleden van De Stampertjes. Ook zal het boek geschonken worden aan o.a. alle huidige vrijwilligers en ouders 
van de huidige Stampertjes, en zal het ter inzage komen te liggen bij De Stampertjes.  
 
Op 19 september konden we gelukkig wel ons 25 jarig bestaan al vieren op door een feestje bij 
boerderij Zebra-Zorg te Vogelenzang. Deze bijeenkomst was georganiseerd voor 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. 
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Om de activiteiten van dit Lustrumjaar mogelijk te maken hebben wij vele mooie donaties en hulp ontvangen van 
o.a. Hofje Codde en Van Beresteijn, J.C. Ruigrok Stichting, het Oranjefonds, via een Whydonate actie, het maken 
van het Lustrumboek door Ron Moelijker, het selecteren van foto’s door Jeannette Abma – van Dam en het 
interview van Etty en Alida door Johan Tempelaar. 

 

Hartelijk dank aan iedereen die gedoneerd en geholpen heeft! 
 
 

 
Corona-preventie 
 
Bij De Stampertjes hanteren we de basisregels volgens de richtlijnen van het RIVM: 

 
Lees hier ons huidige Coronaprotocol (ook op te vragen via mail of in te zien via onze website). 
De nieuwste Beslisboom helpt bij twijfel of een kind gebracht mag worden naar De Stampertjes. 
 
 

 
Nieuws vanuit het bestuur 
 
Bezoek GGD 
Voor extern toezicht op de kwaliteit van zorg bij De Stampertjes zijn wij dit jaar overgegaan van een certificatie via 
de SIG naar toezicht via de GGD. 
In oktober is een toezichthouder van de GGD voor het eerst langs geweest voor een jaarlijks terugkerend bezoek. Zij 
heeft geen tekortkomingen vastgesteld en was onder de indruk van de professionaliteit en het geduld van onze 
vrijwilligers. Wij zijn blij onze overtuiging en inschatting van onze goede kwaliteit van zorg bevestigd te zien in de 
mooie rapportage die we van de GGD ontvingen. 
 
Verder heeft De Stampertjes dit jaar op verzoek van de GGD haar Kindbeleid geformuleerd. Warna, Tineke en Irene 
hebben hiervoor een werkgroepje gevormd dat dit in concept mooi op papier heeft gezet (dank!). 
De GGD had nog een paar opmerkingen op het concept en deze zijn verwerkt door Hilde. Klik hier op Kindbeleid om 
dit in te zien of te downloaden. 
 
 

 
Onze Vrijwilligers 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van beroepskracht Juul, die per oktober 
gestopt is met haar vrijwilligerswerk voor De Stampertjes.  
Het begon voor Juul in de Hema. Vrijwilliger Renske deed een boodschapje na het werken 
op De Stampertjes. Daar kwam ze Juul tegen, een oud collega van haar vorige werk. Ze 
vertelde van haar werk op De Stampertjes en Juul werd ook enthousiast en kwam zich 
aanmelden. Super leuk! Ze werkten niet samen op de groep, want ze waren allebei 
beroepskrachten. Maar ze zagen elkaar bij de overdracht, Juul deed de donderdagochtend 
en Renske de donderdagmiddag. 
Juul was een gezellige, betrouwbare collega! Ze heeft ruim 2 jaar met plezier gewerkt. 
Maar toen riep de oma-plicht haar: oppas voor 2 kleinkinderen en ja, dat doe je natuurlijk! 
We hadden een gezellig afscheid! 

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
https://www.destampertjes.nl/wp-content/uploads/2021/11/Kindbeleid-versie-1-.pdf


 

 

Gelukkig kwamen er weer nieuwe vrijwilligers en gaat het prima met de bezetting op De Stampertjes. Welkom in ons 
team, Astrid en Annette! 
 
Ingezonden stukje van nieuwe beroeps-vrijwilliger Astrid 

Via via hoorde ik over het bestaan van de Stampertjes. Wát een mooi particulier initiatief 
en dat helemaal draaiend op vrijwilligers! De doelgroep sprak mij zeer aan. Ik weet uit 
(werk) ervaring hoe groot de behoefte is aan deze vorm van opvang. Waarom moge 
duidelijk worden uit mijn ‘voorgeschiedenis’:  
 
Sinds 2016 woon ik in Heemstede. Ik ben getrouwd, heb 1 zoon, en een bonus zoon, 
schoondochter en 2 kleinkinderen. Ruim 30 jaar heb ik als jeugdarts in Rotterdam in de 
jeugdgezondheidszorg gewerkt; als consultatiebureau-arts, in een VTO team en als 
jeugdarts bij de GGD/ het CJG met name op het speciaal onderwijs: kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of lichamelijke beperking, chronisch ziek, 
psychiatrische problematiek etc. In sept 2017 ben ik gestopt met werken. 

 
Tot vóór de Coronacrisis was ik als vrijwilliger werkzaam bij Homestart / Humanitas, wat ik onlangs weer heb hervat. 
Van januari t/m juni heb ik geholpen met vaccineren bij GGD Kennemerland. 
 
Het was een hele fijne, prettige kennismaking / inwerkperiode bij de Stampertjes. Allemaal bevlogen vrijwilligers die 
met veel liefde en aandacht voor de kinderen zorgen. De kinderen hebben mijn hart al gestolen……wil graag helpen 
hen, en indirect de ouders, een fijne tijd bij de Stampertjes te bezorgen. 
 
Ingezonden stukje van nieuwe ondersteunende vrijwilliger Annette 
Ik ben Annette, ik ben getrouwd en heb een zoontje van 6 jaar. 
Ik kom zelf uit Friesland, mijn man uit Syrië en we wonen inmiddels alweer 18 jaar in 
Haarlem. 
Na de Havo heb ik de opleiding voor apothekersassistente gedaan en heb daarna 20 
jaar hierin gewerkt. De laatste jaren had ik het niet meer zo naar mijn zin en dacht er 
over om iets met kleine kinderen te willen doen. 
Omdat ik al een aantal jaren elke dag langs De Stampertjes loop om mijn zoontje 
naar school te brengen, werd ik nieuwsgierig naar deze dagopvang en heb samen 
met een re-integratiecoach De Stampertjes benaderd. 
Inmiddels ben ik als invalkracht aangenomen en heb het heel erg naar mijn zin. Ik 
begin steeds meer te wennen en ik word echt blij van deze kinderen. 
Ik hoop hier nog lang te mogen werken. 
 
Vacature bij De Stampertjes 

 

De Stampertjes zoekt een inval - 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 minimaal een dagdeel in de maand beschikbaar op de groep, en verder af 

en toe op oproepbasis.  

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


 

 

 
Nationale burendag 2021 bij De Stampertjes  

 
Op 25 september 2021 heeft De Stampertjes haar deuren geopend voor de buren van de Boslaan. 
Hoewel het niet storm liep hebben toch een aantal buren ons een bezoekje gebracht om bij ons 
binnen te kijken en kennis met ons te maken, met een kopje koffie, iets lekkers en een babbeltje. Als 
gezamenlijke buren-activiteit werden er vrolijke plantjes gepot om mee naar huis te nemen. Ook 
kregen we bezoek van Iris Vlemming, die namens het VWC wat lekkers meegebracht! 

 

    
 

     
 
 

 
Vrijwilligers op Kinder-EHBO cursus  
 
Elk jaar krijgen de vrijwilligers van De Stampertjes een bijscholingscursus Kinder-EHBO. Door Corona was dit al een 
jaar uitgesteld maar eindelijk kon de cursus weer doorgaan. 
Op zaterdag 31 juli hebben we weer flink geoefend bij de training 'Praktische vaardigheden voor kinder-EHBO'. 
Voorafgaand hadden we de theorie online bestudeerd. Op bijgaande foto's zie je ons bezig bij het onderdeel 
'verslikking en verstikking'.  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle deelnemers 
zijn geslaagd! 



 

 

 
Aangeboden  

 

   
 

Leuk houten hobbelpaard. Gratis af te halen in Bloemendaal bij De Stampertjes. 
Geïnteresseerd? Mail info@destampertjes.nl 

 
 

 
We wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022! 

 
De Stampertjes is gesloten van 25 december 2021 t/m 2 januari 2022! 

 

 
 
 

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 
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