
 

 

 
 

Nieuwsbrief december 2022 
 
 
 

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. 

 
 

Wachtlijsten, ook bij De Stampertjes  
 
Helaas moeten we ouders die hun kindje voor De Stampertjes willen aanmelden regelmatig vertellen dat ook wij te 
maken hebben met een wachtlijst. Door onze kleinschalige groepen van maximaal 4 kindjes per dag is de bezetting al 
snel vol. Ook als we geen directe plek hebben nodigen we de ouders uit een keer langs te komen voor een 
kennismaking. Dan kunnen ze in ieder geval al kijken of De Stampertjes een geschikte plek voor hun kindje zou 
kunnen zijn en bespreken we de mogelijkheden voor aanmelding. 
Onze plaatsingsprocedure loopt vervolgens ook niet altijd op volgorde van de wachtlijst. Bij plaatsing van een nieuw 
kindje wordt ook gekeken naar de samenstelling van de groep, of het kindje hierin past en of het de juiste 
begeleiding kan krijgen afhankelijk van zijn/haar specifieke behoeftes. Dit wordt pas duidelijk na een intakegesprek 
met een van onze beroepskrachten. Vervolgens neemt de coördinator contact met de ouders op zodra er een 
geschikte plek beschikbaar komt op een van de gewenste dagen. 
 
Een tip voor als we een gezin niet direct een plaats kunnen bieden,  
misschien kan Buurtgezinnen wat voor u betekenen.  
U kunt contact opnemen met: 
Esther Groenheide, Coördinator Buurtgezinnen Zandvoort en Haarlem 
06-40655576 / esthergroenheide@buurtgezinnen.nl 
http://www.buurtgezinnen.nl 
https://landelijk.socialekaartnederland.nl/organisaties/buurtgezinnen-regio-haarlem-en-zandvoort 
 
 

 
Nieuws vanuit het bestuur 
 
Nieuw bestuurslid Kwaliteit en Veiligheid 
Ik ben Jeanette Hoogenberg en ik heb in oktober jongstleden het stokje overgenomen van Hilde Kornaat als 
bestuurslid Kwaliteit en Veiligheid. Ik woon in Santpoort-Zuid met  echtgenoot. We hebben twee dochters (29 en 26) 
en een zoon (19). In het dagelijkse leven werk ik als waarnemend Jeugdarts bij JGZ Kennemerland. Lange wachttijden 
voor onderzoek, zorg en opvang zijn mij dan ook wel bekend. Het werken met jonge kinderen en hun ouders geeft 
mij echter veel voldoening. Ik heb dan ook niet lang hoeven nadenken toen ik gevraagd werd door Annette 
Molkenboer voor deze functie. Ik vind het bijzonder om onderdeel van deze mooie organisatie te mogen zijn. 
Ik hoop velen van jullie op een van de bijeenkomsten de komende tijd te zien en te spreken! 
 
Bezoek GGD 
In november is weer een toezichthouder van de GGD langs geweest voor de jaarlijks terugkerende controle. 
Het was een fijn gesprek, waarin zij veel waardering uitsprak voor onze werkwijze en met name ook voor de 
vrijwilligers. We zijn nog in afwachting van het officiële rapport. 
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Onze Vrijwilligers 

 

Vacature: Beroepsvrijwilliger (pedagogisch groepsleider) gezocht voor maandagmiddag per maart 2023 
 
Ben jij degene die wij zoeken? 
● Je hebt affiniteit met de kinderen die op De Stampertjes worden opgevangen. 
● Je hebt aantoonbaar beroepsmatig werkervaring met jonge kinderen en hebt een afgeronde kindgerichte-, 

(ortho)pedagogische opleiding, SPH, SPW, arts, verpleegkundige of en andere aan de zorg-gerelateerde 
opleiding. 

● Je bent vast beschikbaar op de maandagmiddag. Verder is er eens in drie maanden een vrijwilligersoverleg.  
Bij je sollicitatiebrief ontvangen we graag je CV. Als je bij ons komt werken wordt er een VOG voor je aangevraagd. 
Ook krijg je elk jaar een cursus Kinder-EHBO en je kunt meedoen aan bijscholingscursussen en workshops die 
aangeboden worden door het Vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving en door het SIG. Voor de rest wordt je deel 
van een zeer gemotiveerd, betrokken en gezellig team. 
 
Als beroepskracht sta je samen met een ondersteunende kracht op een groep van maximaal 4 jonge kinderen. 
Samen bied je de kinderen een leuke dagindeling aan en overleg je met je collega wie wat doet. Je bent samen 
verantwoordelijk. Als beroepskracht word je gekoppeld aan een kind (gezin), voer je het intakegesprek en blijft voor 
hen inhoudelijk het contactpersoon. Je houdt de bijzonderheden van dit kind in de gaten, voert het evaluatiegesprek 
en de voortgangsgesprekken met de ouders, houdt het kind-dossier up to date en regelt het verjaardags- en 
afscheidsfeestje.  
Herken jij jezelf in deze vrijwilligersfunctie en draag jij kinderen die iets extra’s nodig hebben een warm hart toe? 
Dan horen graag van je! 

 
Ingezonden stukje van nieuwe inval beroeps-vrijwilliger Annie 

Er is gevraagd of ik wat over mezelf wil vertellen in deze nieuwsbrief. 
Ik ben een nieuw gezicht op De Stampertjes, ik heb al een aantal keren meegedraaid op de 
groepen als vrijwilliger en een aantal kinderen en ouders heb ik inmiddels gezien. 
Mijn naam is Annie Zoontjes, ik woon in Beverwijk en kom als het even kan op de fiets naar 
Bloemendaal. Ik heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen in de leeftijd van 9 t/m 4, zij noemen 
mij oma fiets. Ik pas regelmatig op ze en dat voelt als een cadeautje. 
 
Ik ben sinds twee jaar met pensioen na ruim 30 jaar gewerkt te hebben als 
kinderergotherapeut in de kinderrevalidatie bij Heliomare. Ik werkte met kinderen van 0-4 
jaar op de Vroegbehandeling en met kinderen van het Speciaal Onderwijs t/m 12 jaar. Ook 
heb ik een aantal jaren gewerkt als ambulant begeleider met leerlingen in het reguliere 
onderwijs. 

 
Ik heb altijd met veel plezier gewerkt en ik zag op tegen het met pensioen gaan. Ik heb nu inmiddels wel mijn draai 
gevonden, maar dat heeft wel even geduurd. Gelukkig is mijn vrije tijd nu goed gevuld met oppas, cursussen, 
wandelen, fietsen, werken als vrijwilliger bij theater en bij Gouden Dagen (met ouderen die een wens hebben). En nu 
ook als vrijwilliger bij De Stampertjes! Via Tineke van Rijsewijk (oud collega van Heliomare) heb ik kennisgemaakt 
met DS. Ik vond het meteen leuk om te doen en om er te zijn, mijn “hart” ging weer openstaan bij het zien van de 
groei bij de kinderen van DS. Ik hoop met mijn opgedane ervaring een steentje te kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van deze kinderen. 
 
Als kinderergotherapeut probeer je kinderen te stimuleren stapjes te maken op alle gebieden, zowel motorisch, bij 
zitten, lopen en zich kunnen verplaatsen, als ook met de handen ervaringen opdoen, pakken en spelen, het hanteren 
en voelen van allerlei materialen. Met je lijf bezig zijn dus, ervaren wat het is om te bewegen in de wereld om je 
heen. Samen zingen en praten, boekjes lezen, kortom ook voor DS een oma zijn! 
 
Ik hoop dat u een beetje indruk heeft gekregen wie ik ben en wat ik doe in het dagelijks leven. Ik ben nu flexibel 
inzetbaar en niet zo vaak op DS, maar ik kom u vast een keer tegen op de groep. 



 

 

 
Ingezonden stukje van nieuwe inval ondersteunende vrijwilliger Simone 
Ik ben Simone en draai sinds een paar weken mee als invalkracht bij de Stampertjes 
waar ik via Ilja (die ik ken van Home-Start) bij terecht ben gekomen. Ik ben getrouwd 
en moeder van Tijn (13), Evi (10) en Jurre (8) en we wonen alweer 11 jaar in de 
Bomenbuurt in Haarlem. 
 
Na jaren in Personeelszaken te hebben gewerkt, heb ik tijdens Corona de overstap 
gemaakt naar een studie pedagogiek en zit ik nu in het 2e studiejaar. Kinderen heb ik 
altijd boeiend gevonden en het lijkt me geweldig om daar uiteindelijk wat mee te 
gaan doen. Door het werken op de Stampertjes wordt dit gevoel alleen maar meer 
versterkt. Wat een fantastische kindjes en wat een dankbaar werk ook richting de 
ouders! 
Leuk om jullie binnenkort allemaal persoonlijk te ontmoeten! Groetjes, Simone 

 
 

 
Kinder-EHBO, BHV ontruimingsoefening en overige trainingen 
 
Jaarlijks krijgen de vrijwilligers van De Stampertjes een training Kinder-EHBO door ‘Let us train you’. Voor de 
beroepskrachten is deze (herhalings)cursus verplicht. Overige vrijwilligers worden aangemoedigd om deze ook te 
volgen. Ook dit jaar zijn alle deelnemers weer geslaagd! 
 
Ook wordt jaarlijks een van onze vrijwilligers bijgeschoold in BHV en vindt er een ontruimingsoefening plaats. Dit jaar 
staat de ontruimingsoefening gepland op 13 december. 
 
Onze vrijwilligers worden regelmatig uitgenodigd om mee te doen met workshops en trainingen georganiseerd door 
de VWC-academie en SIG. Dit jaar hebben enkele vrijwilligers meegedaan aan de workshop over Autisme. 
 
 

 
Kinderarmoede 
 
De Stampertjes is een vrijwilligersorganisatie is die volledig draait op vrijwilligers en afhankelijk is van 
ouderbijdragen, donaties, subsidies en fondsen. De ouderbijdrage (€65 per maand voor een keer in de week, €130 
per maand voor twee keer in de week) is opzettelijk laag gehouden om toegankelijk te blijven. Het kan echter 
voorkomen dat een gezin dit bedrag niet of gedeeltelijk niet kan missen. De coördinator vraagt altijd aan nieuwe 
ouders tijdens het kennismakingsgesprek of het betalen van de ouderbijdrage een probleem is en bied aan mee te 
denken in de mogelijkheden als voor ouders dit bedrag te hoog mocht zijn.  
 
In deze tijd dat de energiekosten en het algehele leven steeds duurder worden kan het zich voordoen dat gezinnen 
van De Stampertjes het financieel erg zwaar hebben of nog krijgen. Mocht dit aan de orde zijn kunt u dit bespreken 
en met de coördinator.  
Verdere informatie over armoede kunt u vinden bij een Sociaal Wijkteam. Daar weten ze alles, kunnen ze u 
adviseren en verder helpen. 

Flyer voorzieningen 

minima Haarlem.pdf   

Flyer geldzorgen- 

schuldverlening Haarlem.pdf 
 



 

 

Aan kinderarmoede moet een einde komen. Samen kunnen we hier iets aan 
doen. 
We leven in een welvarend land. Toch groeit 1 op de 11 kinderen in Nederland op 
in armoede. Wat is er nodig voor een samenleving waarin geen enkel kind meer de 
dupe is van armoede? Kijk op alliantiekinderarmoede.nl 
 

 

 
Activiteiten 2023 
 
Winterpretactiviteit 4 januari 
Samen met Welzijn Velsen, SportSupport, SIG en Stichting de Baan heeft STG, met medewerking van de gemeente 
Velsen, een gezellige middag bedacht. De middag staat voor inclusiviteit en dus is er ook de mogelijkheid voor 
kinderen met een beperking mee te doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koffieochtend & rondleiding Wollewei 27 januari 2023 
Wij zijn er trots op om jullie uit te kunnen nodigen. De Stampertjes organiseert in samenwerking met De Wollewei 
op 27 januari een koffieochtend voor alle ouders van kinderen van De Stampertjes (en hun kindje) en alle vrijwilligers 
van De Stampertjes. Ook zijn alle ouders van kinderen van Baloe (en hun kindje) welkom. 
Deze koffiebijeenkomst en rondleiding vindt plaats bij het kinderdienstencentrum De Wollewei van ‘Ons Tweede 
Huis’, met als sprekers Saskia Heesterbeek (manager van De Wollewei) en Johan Tempelaar (vader van ex-Stamper 
en huidig Wolleweier Veerle). 

Vrijdag 27 januari 2023, 10:00 uur 
De Wollewei, Zijlweg 145, Haarlem 

Snel aanmelden: info@destampertjes.nl 
 
De Stampertjes organiseert regelmatig koffieochtenden met als doel toegespitste informatie te bieden aan de ouders 
van De Stampertjes en contact tussen ouders onderling en met de vrijwilligers te stimuleren. 
Deze ochtend wordt mogelijk gemaakt door het Meerlandenfonds en de Gemeente Bloemendaal 
 
NLdoet 10/11 maart 2023 
Doe mee aan NLdoet om gezamenlijk te klussen in het huis van De Stampertjes op 10/ 11 maart. Dit jaar is het 
schilderwerk aan de beurt. Muren, vloeren en trapleuning hebben een opknapbeurt nodig. 
Meld je aan bij de coördinator (info@destampertjes.nl) of via de website van NLdoet 
(https://www.nldoet.nl/activiteit/klussen-bij-de-stampertjes-opvang-voor-kleine-kinderen-met-een-beperking) 
 
Verder in 2023 
In het jaar 2023 willen wij verder nog andere activiteiten te organiseren: 
- Bijeenkomst met alle ouders en vrijwilligers bij Zebrazorg in Vogelenzang. 
- Bijeenkomst en rondleiding bij een van de scholen voor speciaal basisonderwijs. 
We houden u op de hoogte via mail, nieuwsbrief en Facebook. 
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De Stampertjes is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar 
 
De Stampertjes is gesloten van maandag 26 december 2022 t/m zondag 1 januari 2023. We wensen iedereen 
gezonde en fijne feestdagen. Vanaf maandag 2 januari staan onze vrijwilligers weer klaar om onze lieve Stampers te 
ontvangen. 

 

De Stampertjes is tijdens de vakanties in principe gewoon open (tenzij anders gecommuniceerd); op nationale 
feestdagen zijn we wel gesloten. Voor 2023 betekent dit: 

Tweede Paasdag maandag 10 april 2023  GESLOTEN 
Koningsdag  donderdag 27 april 2023 GESLOTEN 
Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023  GESLOTEN 
Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023  GESLOTEN 
Eerste Kerstdag  maandag 25 december 2023 GESLOTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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