
 

 

 
 

Nieuwsbrief februari 2023 
 
 
 

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. 

 
 

Onze Vrijwilligers 
 
Leonieke stopt 
De ouders en kinderen van de donderdag is het niet ontgaan. Melfi, mijn geleidehond is, 
na 7 jaar mijn maatje - mijn rots in de branding - te zijn geweest, met welverdiend 
pensioen gegaan. Sinds 26 januari is Vic mijn nieuwe blindengeleidehond, mee naar de 
Stampertjes. 
Bij de Stampertjes in de bench kan Vic niet wennen. De geluiden, activiteiten en 
onverwachte gebeurtenissen op de groep maken Vic schrikkerig en onrustig. 
In het belang en welzijn van Vic heb ik daarom besloten om, na 8 plezierige en leerzame 
jaren, weg te gaan bij De Stampertjes. 
Ik wens jullie alle goeds, en ga de donderdagmiddag op De Stampertjes zeker missen. 
Liefs, Leonieke 
 

Jammer dat ze weg gaat! Ik heb heel fijn met haar 
gewerkt! Elke donderdagmiddag kwam Leonieke samen 
met Melfi naar De Stampertjes. De meeste kindjes waren 
dol op de hond. We gingen dan vaak samen wandelen en 
bij slecht weer bleven we binnen om lekker te spelen. Er 
was eens en ouder die dacht dat de hulphond er voor alle 
kinderen van De Stampertjes was! 
Toen was Melfi klaar met werken en kwam Vic. Vic is ook 
een super lieve hond maar kan niet zo goed tegen het 
onverwachtse van de kinderen. Dus besluit Leonieke om 
te stoppen met het werk op De Stampertjes. 
We hebben heel fijn gewerkt en nu nemen we afscheid. 
Renske 

 
Beste Leonieke, we gaan jou erg missen op de donderdagmiddag 
maar begrijpen jou besluit en wensen jou en Vic het allerbeste 
toe. Je hebt je de afgelopen 8 jaar vol enthousiasme en 
toewijding ingezet als ondersteunende kracht om onze geliefde 
stampers op te vangen, eerst samen met Jeannette en de laatste 
jaren samen met Renske. Onze dank is zeer groot!  
  
Het team van De Stampertjes 
 
  



 

 

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

opleiding, SPH, SPW, arts, verpleegkundige of een andere aan de zorg-gerelateerde opleiding. 
● Je bent vast beschikbaar op de maandagmiddag. Daarnaast is er om de maand een vrijwilligersoverleg.  
Bij je sollicitatiebrief ontvangen we graag je CV. Als je bij ons komt werken wordt er een VOG voor je aangevraagd. Je 
krijgt elk jaar een cursus Kinder-EHBO en je kunt meedoen aan bijscholingscursussen en workshops die aangeboden 
worden door het VWC Haarlem en omgeving en het SIG, een grote organisatie voor wonen en dagopvang van 
mensen met een beperking. Voor de rest word 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 
dat gezin inhoudelijk de 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! 
 
 

 
Wlz / kinderbijslag 
 
In februari verstuurt het CIZ een brief aan alle ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een 
Wlz-indicatie die geen dubbele kinderbijslag ontvangen. In de brief staat dat zij mogelijk recht hebben op dubbele 
kinderbijslag en hoe ze dit kunnen aanvragen. Meer info: https://www.ciz.nl/wat-is-dubbele-kinderbijslag (bron CIZ). 
 

 

 
Geslaagde koffieochtend & rondleiding Wollewei 
 
De Stampertjes organiseerde op vrijdagochtend 27 januari 2023 een koffieochtend voor ouders en vrijwilligers van 
De Stampertjes en van Baloe. Deze koffiebijeenkomst vond 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). Ook aangeschoven was Arianne Zandbergen, coördinator van STG. 
Met vijftien aanwezigen hebben we genoten van een fantastisch inleiding door Saskia. Saskia bedankt! Hierna 
vertelde Johan hoe het is als vader van een kindje met een meervoudige beperking bij de opvang van de Wollewei. 
Het verhaal van Johan raakte ons diep en gaf een mooi beeld over een inspirerende samenwerking tussen ouders en 
het team van de Wollewei. Met heel veel dank aan Johan. 
Als laatste vertelde Arianne kort iets over wat de STG is en doet en kregen wij van Saskia een rondleiding door het 
prachtige gebouw.  
 

                  
Kinderdienstencentrum de Wollewei, Zijlweg 145, Haarlem 

https://www.ciz.nl/wat-is-dubbele-kinderbijslag


 

 

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. 

 
 

 
Activiteiten 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland: 10 en 11 maart 2023 
Doe je mee? Of ken je iemand die zijn handen uit de mouwen wil steken om te klussen bij De Stampertjes? 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 
 
➢ UP Event: UP Foundation is een stichting voor en door ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben. UP 

biedt verbinding, inspiratie en ontspanning. Het UP Event vindt plaats op zondag 26 maart in Brasserie 
Buitenhuis (www.brasseriebuitenhuis.nl) gelegen aan een prachtig meertje in de buurt van Leiden. Toe aan een 
dag waar het weer even helemaal om jou draait? Waar je anderen kunt ontmoeten, verhalen kunt delen en in de 
watten wordt gelegd? Aanmelden op http://www.upfoundation.nl/ 
 

➢ SAVE THE DATE! Op zondag 25 juni 2023 is er bij Zebrazorg in Vogelenzang een gezellige middag voor ouders, 
kinderen en vrijwilligers. De kinderen kunnen spelen met de dieren van Zebrazorg en genieten van de prachtige 
tuin en omgeving. Er zijn vrijwilligers om de kindjes op te vangen, zodat ouders in staat zijn om elkaar te 
ontmoeten. 

 
➢ In het najaar (datum nog niet bekend) komt Aaltje van Zweden naar Bloemendaal (in de Bloemendaalse 

bibliotheek) om iets te vertellen over haar zoon Benjamin. Benjamin is een jongeman met autisme en een 
verstandelijke beperking. Aaltje heeft inmiddels twee boeken geschreven en komt oorspronkelijk uit 
Bloemendaal. 
 

We houden u op de hoogte van deze en overige mogelijk interessante activiteiten voor u, via mail, nieuwsbrief en 
Facebook. 
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Gezocht 
 
Om met de Stampertjes uit wandelen te gaan naar bijvoorbeeld bet Bloemendaalsebos of het Hertenkamp, zijn we 
op zoek naar een (tweedehands) duo-kinderwagen die geschikt voor de wat oudere/grotere kindjes. Bijvoorbeeld: 
 
De Babyzen Duo Buggy YoYo connect, een tweeling buggy waar je gemakkelijk 2 kinderen in mee kan nemen tot 
22kg. Wanneer we toch eens met één kindje op pad gaan, kan de Babyzen buggy ook als losse buggy worden 
gebruikt. Of 2x de Leclerc Influencer XL, kinderwagen voor kinderen vanaf 6 maanden tot 5 jaar oud. Het is een 
wagen met super comfortabele XL kenmerken die geschikt is voor ieder terrein. Twee van deze kinderwagens 

kunnen aan elkaar gekoppeld worden om met twee kinderen erin te wandelen.  
 

    
Babyzen Duo Buggy YoYo connect    Leclerc Influencer XL 

  

 
Het team van De Stampertjes wenst iedereen een vrolijke krokusvakantie! 

 

 
 
Onze deuren blijven geopend voor onze lieve stampers gedurende alle schoolvakanties, behalve een week tussen 
Kerst en Nieuwjaar. Op nationale vrije dagen zijn we wel gesloten. Voor 2023 betekend 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 
• Kerstvakantie, van Eerste Kerstdag maandag 25 december 2023 t/m maandag 1 januari 2024: 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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