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VOORWOORD
Het afgelopen jaar is een jaar om trots op te zijn, een raar en bizar jaar voor velen en dus ook voor de stichting
Tekenen voor Kinderen, maar ook een jaar vol mooie ontmoetingen en ontroerende verrassingen. In dit verslag
maken we de balans op van alle activiteiten, kijken we naar een aantal hoogtepunten en blikken we vooruit
naar 2021.
Ook anderen vertellen hun verhaal. Zo zal een medewerker van de pedagogische zorg vertellen over haar werk
en de relatie hierin met de tekenaar en stelt een tekenaar zich voor. Ook is er aandacht voor de organisatie, het
bestuur en de speerpunten waar de stichting de komende jaren aan wil werken.
Eén van de belangrijkste speerpunten ieder jaar is onszelf de vraag te stellen of we er nog toe doen, hebben we
bestaansrecht en heeft het nut wat we doen. Aan alle reacties van kinderen, ouders en betrokken
medewerkers van de pedagogische zorg te horen, is het antwoord hierop volmondig positief te beantwoorden
en zullen we ook de komende jaren weer doorgaan op de ingeslagen weg. Namelijk met alle betrokken
tekenaars er zijn voor de kinderen in bijzondere situaties en hen een klein, magisch moment bezorgen door
middel van een tekening. Op locatie en op afstand.
Veel leesplezier namens het bestuur en alle tekenaars,

Henk van der Ploeg, directeur
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HOOGTEPUNTEN 2020
Lastig om in een jaar als 2020 te komen met hoogtepunten, het was immers een jaar vol met gebeurtenissen
die ons allemaal hebben geraakt. Grote druk op de zorg, maatregelen die effect hadden op ons allemaal en
veel persoonlijk leed. En toch was het voor de stichting een goed jaar, hoe raar dit ook klinkt. De alternatieve
manier van tekenen op afstand bracht ook nieuwe inzichten, bezorgde de kinderen na een paar dagen nog
een mooie verrassing in de brievenbus en bereikte hetzelfde doel, namelijk het bieden van afleiding en
ontspanning aan die groep kinderen die het zo goed kunnen gebruiken. Daarom toch een uiteenzetting van
drie hoogtepunten, namelijk het tekenen tijdens COVID19, de ontwikkeling van een nieuwe marketing en
communicatiestrategie en de digitalisering van onze gehele boekhouding.

COVID-19 en stichting Tekenen voor Kinderen
Begin maart 2020 hebben alle tekenaars al de boodschap meegekregen om hun komst in ziekenhuis,
asielzoekerscentrum, revalidatiecentrum, of medisch kinderdagverblijf vooraf goed af te stemmen met de
daartoe verantwoordelijken binnen de diverse instellingen. Halverwege maart is besloten alle fysieke
tekensessies stil te leggen. Inmiddels werd achter de schermen al gewerkt aan een online-oplossing. Vanaf 18
maart zijn we gaan tekenen op afstand. Via de mobiele telefoon (van ouders, kind of pedagogische zorg)
werden kinderen in staat gesteld hun tekenwens kenbaar te maken aan de tekenaar, die normaal gesproken
naast het bed voor hen tekent. Nagenoeg alle tekenaars en betrokken locaties waren meteen enthousiast.
Ziekenhuizen en revalidatiecentra
In alle ziekenhuizen en revalidatiecentra worden voor aanvang van de tekensessie brieven uitgedeeld aan de
kinderen. Hierin staat vermeld op welke dag de tekenaar op afstand beschikbaar zal zijn. Deze brief wordt door
de pedagogische zorg persoonlijk afgeleverd. De kinderen beslissen nog steeds zelf wat er getekend wordt: hun
favoriete dier, voetbalclub of stripheld, een portret van hun huisdier, een personage van een game, enz.
Vervolgens gaat de tekenaar aan de slag en laat tussentijds het ontwerp en een aantal tussenstadia zien via de
telefoon. Het eindresultaat wordt vervolgens via de post naar de kinderen toegezonden. De reacties zijn
uitermate positief. Niet alleen van de kinderen, maar ook de ouders en het verplegend personeel zijn blij met
deze oplossing.
Asielzoekerscentra
In nauw overleg met VluchtelingenWerk Nederland heeft de stichting het idee ontwikkeld om de kinderen op
de diverse asielzoekerscentra te bereiken via een tekenles. Deze wekelijke tekenles van circa drie minuten
maakt onderdeel uit van het Time4You-journaal, een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 8
tot en met 18 jaar. Alle journaals zijn terug te vinden op www.time4youjournaal.nl
Allemaal met een relevant thema, zoals de kindertelefoon, de Nederlandse feestdagen en omgaan met stress
en spanning. Met dit journaal en de tekenles bereiken we alle kinderen op de diverse AZC’s in het land.
Medische kinderdagverblijven
Voor CityKids, een groot kindzorgcentrum in Rotterdam en omgeving, hebben we op verzoek een aantal kleuren zoekplaten gemaakt voor de kinderen. Deze zijn uitgedeeld op alle 20 groepen van CityKids, alsmede ook
aan de kinderen die thuis verblijven.
In goed overleg met betrokkenen van het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, asielzoekerscentrum of medisch
kinderdagverblijf zijn we in staat geweest in 2020 onze doelstelling “gewoon te tekenen voor kinderen in
ongewone situaties” op een creatieve wijze inhoud te geven.
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Marketing & communicatie 3.0
Het tweede kwartaal van 2020 is hard gewerkt aan de herpositionering van onze gehele marketing &
communicatie. In verschillende fasen hebben we met een klein projectteam gewerkt aan dit plan. Doelstelling
was helder: een professionele en zakelijke uitstraling creëren zonder verlies van onze kernwaarden
(authentiek, kleinschalig, empathisch, creatief en sympathiek).
Er is gestart met het definiëren van een kernboodschap, waarbij de kijkrichting net iets is veranderd. We zijn
immers een groep tekenaars met een ideaal en de stichting is slechts een middel om dit te realiseren. Een
zienswijze die veel invloed heeft gehad op de rest van de ontwikkeling van de materialen. Zo staan bijvoorbeeld
alle namen van de tekenaars op de binnenkant van het TekenDoeBoek en niet de naam van stichting, bestuur
of directeur.
Vervolgens is met behulp van een nieuw logo een start gemaakt met het vervaardigen van een
huisstijlhandboek. Met het inventariseren van de doelgroepen zijn we vervolgens doorgestoomd naar de
ontwikkeling van bestaande en nieuwe middelen. De tussentijdse resultaten zijn getoetst door derden. Naast
contacten uit de marketing- en communicatiewereld is het een en ander ook tussentijds getoetst aan
contactpersonen uit het veld, kinderen in de midden- en bovenbouw, het bestuur en andere betrokkenen uit
ons netwerk.

Boekhouding
In het derde kwartaal is veel energie gestopt in het digitaliseren van onze boekhouding. Tot op heden voerden
we een administratie vanuit Excel. Een tijdrovende, foutgevoelige en gedateerde manier van boekhouden en
daarom is in samenspraak met onze nieuwe accountant besloten de boekhouding te voeren vanuit het
programma eboekhouden.

Overig
In oktober 2020 hebben we voor alle kinderen en ouders die zijn aangesloten bij de vereniging Oog in Oog een
online tekenworkshop verzorgd. In 2021 zullen we deze wederom uitvoeren, in de hoop dat we deze dan “live
“kunnen doen.
***
In 2020 hebben een aantal studenten van de studievereniging ODIOM van de Rijks Universiteit Groningen een
artikel geschreven over onze stichting. ODIOM is dé studievereniging van de opleiding Pedagogische &
Onderwijswetenschappen. Een mooie eerste aanzet tot verdere samenwerking. Onder andere omtrent de
meting van impact van onze werkzaamheden.
***
Als gevolg van het tekenen op afstand heeft oprichter en tekenaar Dolph Paulsen de potloden opgeruimd om
plaats te maken voor andere tekenaars. Dolph is sinds de start in 2007 actief geweest in meerdere
ziekenhuizen en in de loop der jaren vele kinderen blij gemaakt met zijn tekeningen en onnavolgbare humor.
Dolph neemt als voorzitter deel aan het bestuur en is achter de schermen nog actief.

***
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RESULTATEN 2020
Ons verhaal
Kinderen groeien helaas lang niet altijd op zonder zorgen. Een kort of langer verblijf in het ziekenhuis waar de
omgeving grotendeels bepaalt wat moet en mag, wonen in een AZC met veel onzekerheid over de toekomst of
wekenlang revalideren in een onbekende omgeving. Er is vaak angst, pijn of verdriet.
Wij brengen de kinderen even in een andere wereld; de alles-kan-en-alles-mag wereld. Door te tekenen voor
deze groep kinderen stimuleren we hun creativiteit en fantasie. We geven ze de controle even terug: zij
bepalen wat er getekend wordt. De tekenaar is intermediair, luisterend oor en kan alles tekenen wat ze vragen.
Het eindproduct, de tekening, is meer dan een klein kunstwerkje. Het wordt vaak ingelijst, gedeeld met
vriendjes en familie en werpt een positiever licht op een periode met veel zorgen. Het tekenen is een magisch
medicijn en de tekenaar een tovenaar met potloden en stiften.
Onze droom
We willen alle ziekenhuizen, revalidatiecentra, asielzoekerscentra en medische kinderdagverblijven graag
wekelijks bezoeken en magische momenten creëren voor deze groep kinderen.
Voor alle locaties is de inzet kosteloos, de budgetten voor soortgelijke activiteiten zijn de afgelopen jaren sterk
afgenomen en daarom heeft de stichting Tekenen voor Kinderen besloten zelf de werving van financiële
middelen voor haar rekening te nemen.
De kracht van de Stichting Tekenen voor Kinderen zit in het gegeven dat het wordt ervaren als een klein
cadeautje door de kinderen. Zij bepalen wat op dat moment gebeurt en veelal is dat in het ziekenhuis
andersom. De tekenaars zijn geselecteerd op hun vermogen met kinderen om te gaan, niet alleen een grapje
kunnen maken, maar ook interesse hebben in datgene wat de kinderen getekend willen hebben. En zo
ontstaan er gesprekken over voetbal, mooie vakanties of bijzondere huisdieren. We hebben vastgesteld dat de
tekeningen vaak nog (jaren)lang thuis boven het bed hangen als aandenken aan dat speciale moment.

Tekensessies in 2020
In 2020 zijn in totaal 788 tekensessies uitgevoerd. Een tekensessie duurt een dagdeel en het aantal kinderen
wat wordt bereikt varieert per locatie en per keer.

JAN
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het meest gebruikte en best gewaardeerde online ac viteit
waren binnen het rinses
ima Centrum, maar dan ook b
far
A. oessingh, evenementen co rdinator ntwikkelingsgerichte
Zorg

Door de afgekondigde maatregelen is in maart duidelijk een dip zichtbaar in de tekensessies. Het even geduurd
voordat we met alle ziekenhuizen hadden afgestemd op welke wijze we het tekenen op afstand vorm gingen
geven.
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Neonatologie
Inmiddels is het aantal ziekenhuizen waar we tekenen op deze afdeling neonatologie uitgegroeid naar zes. Het
tekenen op de afdeling vergt een andere aanpak en uitvoering.
Ouders op de afdeling neonatologie zijn vaak 24/7 bezig met hun pasgeboren zoon of dochter. Kleine en grote
zorgen passeren iedere dag en binnen deze intieme setting is het voor de tekenaar belangrijk aan te voelen
waar behoefte aan bestaat. Voor vele ouders is het fijn aan deze periode in het ziekenhuis een dierbare
herinnering over te houden. In sommige gevallen wordt alvast een aanzet gedaan tot een ontwerp voor een
geboortekaart of wordt de betekenis van de naam uitgebeeld in de vorm van een tekening.
Voor de ouders vaak een gebeurtenis die wordt gezien als prettige afwisseling naast de nodige medische
ontwikkelingen.

Nieuw in 2020 !!
Nieuwe locaties in 2020 :
•

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

•

Vereniging Oog in Oog

•

AZC Maastricht

Nieuwe tekenaars in 2020 :
•

Herman Nauta (Zeeland)

•

Gady Mirtenbaum (Limburg)

•

Marinka Roth (Utrecht)

Vooruitblik 2021
Het jaar 2021 is gestart zoals 2020 is geëindigd. Op de meeste locaties geen mogelijkheid om “live” te tekenen
en dus zijn we dit jaar weer gestart met het tekenen op afstand op die locaties die dit ondersteunen. De
verwachting is dat we in de loop van het tweede kwartaal weer mondjesmaat aan het bed zullen tekenen.
Op meerdere locaties is de wens aan ons uitgesproken om de frequentie te verhogen. Soms van maandelijks
naar tweewekelijks en in een aantal gevallen zelfs naar wekelijks.
Verder zijn we in gesprek met meerdere ziekenhuizen, revalidatiecentra en medische kindcentra om te gaan
tekenen in 2021. Vooralsnog zijn de maatregelen ten aanzien van de pandemie voorlopig nog spelbreker, maar
de verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar we op meerdere locaties zullen uitbreiden.
Voor de komende vijf jaren is een plan geschreven, wat als onderbouwing dient voor de ontwikkelingen die
worden verwacht. Hierin komt naar voren dat we aan een stabiele en professionele uitstraling zullen werken.
Alle tekenaars krijgen na aanname een gedegen inwerk- en opleidingstraject en we verwachten dat we naast
de bijdragen van de fondsen ook andere wegen zullen bewandelen om geld bij elkaar te krijgen.
Maar de belangrijkste pijler hierbinnen blijft dat wij als goed doel toegevoegde waarde moeten blijven hebben.
We doen het omdat het nut heeft en er behoefte aan is. In het hoofdstuk rondom strategie gaan we hier
verder op in.
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KERNGEGEVENS STICHTING
realisatie 2020

begroot 2021

aantal universitaire ziekenhuizen

7

7

aantal regionale/streekziekenhuizen

43

55

aantal ziekenhuizen afdeling neonatologie

6

10

aantal brandwondencentra

2

3

aantal medische kindcentra

3

6

aantal asielzoekerscentra

8

10

aantal kinderrevalidatiecentra

1

3

aantal ziekenhuizen kinderpsychiatrie

1

2

aantal kinderoncologische1 centra

1

1

aantal verenigingen/landelijke organisaties

1

2

aantal kinderhospice

0

1

aantal locaties totaal

73

99

aantal tekenaars

32

38

aantal tekensessies

788

1250

inkomsten

€ 111.995

€ 162.500

uitgaven

€ 111.006

€ 162.500

besteed aan doelstelling

€ 8,23

€ 8,53

beheer en administratie

€ 0,81

€ 0,62

fondsenwerving

€ 0,66

€ 0,62

algemene lasten

€ 0,31

€ 0,23

vermogensfondsen

€ 9,13

€ 6,15

particuliere donateurs

€ 0,38

€ 0,62

bedrijven

€ 0,18

€ 1,54

scholen

€ 0,23

€ 1,54

overige bronnen

€ 0,08

€ 0,15

Hoe wordt iedere 10 euro besteed?

Hoe komt iedere 10 euro binnen?

1

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
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INTERVIEW

Birgitta Houtman – Sophia Erasmus MC

Birgitta Houtman is sinds augustus 1988 werkzaam in het Sophia Erasmus MC als pedagogische hulpverlener
op diverse kinderafdelingen. De laatste jaren is zij actief op de dagbehandeling waar kinderen komen voor
een operatie of een behandeling, eenmalig of gedurende een langer traject. Birgitta zet alles in om het
welzijn van de kinderen te bevorderen en het tekenen is één van de activiteiten die kan helpen bij de soms
broodnodige ontspanning en afleiding van angst, pijn of verdriet.
Kun je kort omschrijven wat de tekenaars van de stichting Tekenen voor Kinderen doen?
Ik ken Edwin en Monique als sinds de start van hun werkzaamheden hier in het Sophia Erasmus MC. Op de
posters zie ik wanneer ze aanwezig zijn op de afdelingen en weet ik van te voren vaak welke kinderen we een
groot plezier doen met een tekening. We nemen dan door welke kinderen even extra aandacht nodig hebben
en dan gaan ze aan de slag.
Hoe belangrijk is afleiding voor de kinderen in het ziekenhuis?
Door met de kinderen echt in verbinding te komen nemen de kinderen de tekenaars mee in hun
belevingswereld. De tekenaars horen en zien het verhaal van deze kinderen en vertalen dit in een tekening,
waarmee ze aangeven aan de kinderen dat ze hebben geluisterd en geven hiermee de kinderen een gevoel van
veiligheid, controle en uiteindelijk een herinnering op papier aan de tijd in het ziekenhuis. Jaren later is de
impact nog steeds aanwezig omdat bij menig kind de herinnering is gekoppeld aan een positieve activiteit met
de tekening als aandenken.
Welke talenten hebben de tekenaars waardoor ze dit kunnen doen?
Tekenaars moeten veiligheid en vertrouwen bieden door laagdrempelig de kinderen te benaderen, en in te
spelen op de situatie en omgeving waarin deze kinderen zich begeven, waarbij non-verbale communicatie een
grote rol speelt. Door de nieuwsgierigheid te prikkelen zien we dat de kinderen even vergeten dat ze in het
ziekenhuis zijn. En natuurlijk moeten de tekenaars ook alles kunnen tekenen wat ze gevraagd wordt.
Kun je een mooi voorbeeld uit de praktijk omschrijven?
We hadden hier een jongen die vanwege zijn reuma periodiek langs moest komen voor een behandeling. In het
stappenplan waarin we veel aandacht besteed hadden aan angstreductie, was een duidelijke rol weggelegd
voor de door hem en Edwin gemaakte tekeningen van Star Wars, één van de grote hobb ’s van deze jongen.
Door iedere keer een andere tekening beschikbaar te hebben, werd het gesprek over Star Wars de manier om
hem op een leuke manier af te leiden van de behandeling en angst plaats te laten maken voor enthousiasme
over de tekening van Star Wars.
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Waarom Stichting Tekenen Voor Kinderen?
In Nederland groeien de meeste kinderen op in goede gezondheid en brengen ze naast school of sportvelden
hun tijd voornamelijk thuis door in gezelschap van de rest van de familie. Maar voor een grote groep kinderen
is helaas niet deze situatie aan de orde. Zij zijn door een ziekte of ongeval genoodzaakt om één of meerdere
nachtjes in het ziekenhuis te verblijven, zijn aan het revalideren in een revalidatiecentrum speciaal voor
kinderen of zijn voor de dagbesteding aangewezen op een medisch kinderdagverblijf. Er zijn in Nederland heel
veel kinderen die geen school, sportveld of thuis als basis hebben, maar door vaak ongewenste
omstandigheden aangewezen zijn op een andere plaats.

Ziekenhuis
In Nederland zijn totaal 7 kinderziekenhuizen en ruim 90 ziekenhuizen (algemeen en academisch) met een
kinderafdeling. Met onze tekenaars zijn we op alle 7 kinderziekenhuizen vertegenwoordigd en zijn we ook
actief op 51 ziekenhuislocaties.
Vanuit de pedagogische zorg in het ziekenhuis wordt gezorgd voor het welzijn van deze kinderen. Naast eigen
ideeën en inzet maakt de pedagogische zorg dan ook ruimhartig gebruik van externe partijen om invulling te
geven aan activiteiten, die het verblijf op deze locaties een stukje aangenamer maken. Activiteiten die alle
kinderen leuk vinden, zoals tekenen, muziek maken, gamen of knutselen.

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie worden kinderen met kanker de beste zorg en
behandeling geboden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is Ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ). waarbij er alles
aan gedaan wordt om het gewone leven en de ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk door te laten gaan.
Een belangrijk onderdeel in de ontwikkelingsgerichte zorg zijn de activiteiten en evenementen die stressreducerend werken, afleiding en entertainment bieden en de interactie tussen kinderen versterken. Vandaar
dat iedere woensdag tekenaars in het centrum tekenen voor alle kinderen.

Asielzoekerscentra
In Nederland groeien duizenden vluchtelingkinderen op in centrale opvanglocaties. Zij blijven vaak in de
'overleefstand' staan: zij zijn zich vaak zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Deze
kinderen vormen een kwetsbare groep en verdienen daarom onze aandacht.
Tijdens de Time4You-bijeenkomsten zullen iedere keer andere thema’s worden besproken. Naast thema’s over
kinderrechten, de kindertelefoon, gevoelens, gewoontes bij feestdagen etc. zullen ook de toekomstdromen van
de kinderen op het AZC op de agenda komen te staan. Het thema “dromen van je toekomst” is bedoeld om de
kinderen grip te geven op hun toekomst en hen kracht en overtuiging te geven op het nastreven van hun
dromen. Het schetsen van hun beeld op de toekomst zal hen helpen om deze droom te blijven koesteren. Ook
is het beeld voor hun omgeving zichtbaar en zal dit leiden tot mooie gesprekken over de wegen die bewandeld
moeten worden om deze dromen te proberen te bereiken. Het uiteindelijke resultaat van de tekensessie is een
vertaling van de droom op papier. Een uniek document voor ieder kind.
Op het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt, is er veel onzekerheid over het voortbestaan van het
Time4You project. Landelijke en Europese subsidies moet worden opgevolgd door bijdrages vanuit fondsen en
loterijen om vervolg te kunnen geven aan dit prachtige project, waar wij als stichting graag aan mee werken.
VluchtelingenWerk Nederland heeft verdeeld over vijf regio’s op 36 asielzoekerscentra een Time4You-project2
draaien, waar gemiddeld 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar op afkomen.

2

Bron: Vluchtelingenwerk Nederland
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Kinderrevalidatiecentra
Kinderen ervaren een ziekte of aangeboren aandoening anders dan volwassenen. Een kind kan bijvoorbeeld
moeite hebben met alledaagse vaardigheden zoals lopen, eten, contact maken met anderen en leren op
school. Kinderrevalidatie biedt praktische oplossingen en helpt kinderen op een manier die bij hen past. Zo
hangt de behandeling onder meer af van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Per jaar worden in
Nederland 490 kinderen en jongeren tussen nul en zeventien tijdelijk opgenomen in een revalidatiecentrum.
14.000 kinderen worden poliklinisch behandeld in een revalidatiecentrum of op een revalidatieafdeling van een
ziekenhuis3.

Medische kinderdagverblijven
Medisch kinderdagverblijf (afgekort: MKD) is een verzamelnaam voor onder andere verpleegkundig
kinderdagverblijf (VKD), orthopedagogisch dagcentrum (ODC), kinderdagcentrum of dagbehandeling. Het
aantal medische kinderdagverblijven loopt in de tientallen.
Het komende jaar maken we een duidelijke inventarisatie per provincie welke locaties in aanmerking komen
voor onze tekenactiviteiten.

Over ons
Stichting Tekenen voor Kinderen is een stichting die landelijk actief is op meerdere locaties in Nederland. In
2006 tekende de oprichter Dolph Paulsen voor het eerst in het WKZ te Utrecht voor alle zieke kinderen en hun
broertjes en zusjes. Een groot succes, ieder kind houdt immers van tekenen en al snel werd Dolph benaderd
om in een aantal andere ziekenhuizen te komen tekenen. Op dat moment is besloten de activiteiten onder te
brengen in een stichting zodat er ook de benodigde financiële middelen bij fondsgevende instellingen konden
worden aangevraagd. Met de status van stichting, een ANBI, een gedegen bestuur en een gezonde financiële
huishouding werd in augustus van 2007 de Stichting Tekenen voor Kinderen opgericht.
Stichting Tekenen voor Kinderen is een groep professionele tekenaars die kinderen in bijzondere situaties een
klein, magisch moment willen bezorgen door middel van een tekening. Kinderen in een ziekenhuis,
asielzoekerscentrum, revalidatiecentrum of medisch kinderdagverblijf.
Verenigd in een landelijke stichting, verantwoordelijk voor meer dan 1000 tekensessies op jaarbasis,
vertegenwoordigd op meer dan 75 locaties.
Iedere tekenaar van de stichting …
•
•
•
•
•
•

3

maakt verbinding met de kinderen
stelt het belang van kinderen voorop
maakt een tekening vanuit de gedachten van een kind
verplaatst zich in de kinderen
kent zijn positie in gevoelige situaties
tekent snel en kan tegelijkertijd een gesprekvoeren

Bron : Revalidatie Nederland rapport 2014
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Thema “Het kind centraal”
De reden waarom we in 2007 gestart zijn is nog steeds de basis van al onze werkzaamheden. We willen er zijn
voor de kinderen, zij bepalen wat getekend wordt, met welke kleuren en op welk papier. Het belang van het
kind staat centraal. Dit houdt direct ook in dat we ons niet richten op waarom de kinderen op de locatie zijn.
Het draait om de fantasie, de creativiteit, de humor; het kind zijn!!
Dat betekent niet dat een kind niet mag praten over zijn situatie. Dat kan voor een kind ook een manier zijn om
dat te verwerken. Maar de tekenaars hoeven er niet de nadruk op te leggen. We hoeven hierbij een kind niet af
te breken in zo'n gesprek, maar we kunnen wel langzaam de nadruk verleggen naar het tekenen of het
onderwerp van de tekening. Want het doel van het tekenen is uiteindelijk ook het kind juist bij zijn ziek-zijn
weg te halen.
Er is nooit één manier om te “connecten” met een kind. De situaties kunnen verschillend zijn, kinderen hebben
verschillende persoonlijkheden, het is de kunst om in te spelen op die specifieke situaties.

Impact
In veel onderzoeken en rapporten in de wereld van de goede doelen draait het om impact, wat doe je en wat is
hiervan het effect op je doelgroep.
In gesprekken met tekenaars geven we altijd dat onze komst in de ziekenhuizen ervoor moet zorgen dat de
kinderen even niet denken aan het ziek-zijn, even vergeten waar ze zijn en waarom ze daar zijn.
“Bij binnenkomst moet de kamer even een paar centimeter omhoog getild worden” zei één van de tekenaars
ooit tijdens een bijeenkomst en dat is zeker de grote uitdaging voor de tekenaars, snel verbinding weten te
maken met de kinderen en hun omgeving, even ze weg te halen uit de wereld van het ziekenhuis, het
asielzoekerscentrum, het medisch dagverblijf of het revalidatiecentrum. Even naar de alles-kan-en-alles-magwereld!!
Uit een tevredenheidenquête van enkele jaren geleden onder de pedagogisch medewerkers van de
ziekenhuizen werd teruggekoppeld dat de kinderen door ons bezoek even de controle kregen. In een
ziekenhuis moet al van alles, van een prikje en een pilletje tot wanneer eten en wanneer slapen, alles is voor je
geregeld. Met de komst van de tekenaar worden de kinderen de gelegenheid geboden om even zelf te bepalen
wat mag. Welke kleur papier, wat voor tekenmateriaal en wat wil je dat er voor je getekend gaat worden?.
Even “in control zijn” zorgt voor zelfvertrouwen en kracht, eigenschappen die bij kinderen in deze situaties vaak
niet als sterkste naar voren komen.
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Visie
Ieder kind heeft recht op een onbezorgde en gelukkige
jeugd.
Het stimuleren van de creativiteit en fantasie door het
tekenen is een magisch medicijn voor kinderen en hun
directe omgeving die een zorgelijke fase in hun leven
doormaken.

Missie
Even niet ziek, verveeld, eenzaam of verdrietig voelen,
maar even de controle, even de onbezorgdheid; een klein
moment met een groots effect!

Kernwaarden
•
•
•
•
•
•
•

Authentiek
Kleinschalig
Creatief
Empathisch
Sympathiek
Persoonlijk
Laagdrempelig
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STRATEGIE EN BELEID
Ieder kind heeft recht op een onbezorgde en gelukkige jeugd. Maar kinderen groeien helaas lang niet altijd op
zonder zorgen. Een kort of langer verblijf in het ziekenhuis waar de omgeving grotendeels bepaalt wat moet en
mag, wonen in een AZC met veel onzekerheid over de toekomst of wekenlang revalideren in een onbekende
omgeving. Er is soms angst, pijn of verdriet.
Wij brengen de kinderen even in een andere wereld; de alles-kan-en-alles-mag wereld. Door te tekenen voor
deze groep kinderen stimuleren we hun creativiteit en fantasie. We geven ze de controle even terug: zij
bepalen wat er getekend wordt. De tekenaar is intermediair, luisterend oor en kan alles tekenen wat ze vragen.
Het eindproduct, de tekening, is meer dan een klein kunstwerkje. Het wordt vaak ingelijst, gedeeld met
vriendjes en familie en werpt een positiever licht op een periode met veel zorgen. Het tekenen is een magisch
medicijn en de tekenaar een tovenaar met potloden en stiften.

Doelstelling meerjarenplan 2020-2024
In 2020 is een start gemaakt met de uitvoering van het vijfjarenplan om de stichting Tekenen voor Kinderen te
verduurzamen naar een stabiele non-profitorganisatie met een duidelijke rol binnen het maatschappelijk
welzijn van kinderen in Nederland. Het plan is gebaseerd op zeven speerpunten en loopt tot 31 december
2024.
SPEERPUNTEN 2020 - 2024
1.

Wat we doen heeft nog nut en toegevoegde waarde.

2.

Stichting Tekenen voor Kinderen tekent in 2024 op verschillende type locaties voor kinderen
• kinderafdelingen van alle Nederlandse ziekenhuizen
• AZC-locaties met een Time4You-project
• medische dagcentra
• revalidatiecentra voor kinderen
• kinderhospices
• Villa Pardoes
• Ronald McDonaldhuizen
• jeugdgevangenissen

3.

Binnen de stichting is een groep tekenaars actief, die na een gedegen aanname- en opleidingstraject
actief zijn op één (of meerdere) van de locaties in het land.

4.

De stichting Tekenen heeft een stabiele en professionele basis en uitstraling

5.

Donateurs (particulier/bedrijven) vormen met fondsen de basis van de inkomsten

6.

Vriendenloterij is partner van Stichting Tekenen voor Kinderen

7.

Scholenproject uitbouwen als vaste waarde voor de stichting
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Bestuurlijke voornemens 2021
Door het bestuur zijn uit dit meerjarenplan voor het komende jaar vier speerpunten bepaald.
•

Positionering Stichting Tekenen voor Kinderen
– iedereen laten zien wie we zijn

•

Informatievoorziening naar alle betrokkenen
– onze achterban laten weten wat we doen

•

Impactmeeting
– onderzoeken wat het effect is

•

Verdere uitrol scholenproject
– school als partner op meerdere terreinen

Deze speerpunten zijn opgenomen in het beleidsplan van 2021 en deze is terug te vinden op de website van de
stichting.

Voor 2021 betekent dit :

….. dat het scholenproject
verder wordt uitgerold en er
minimaal 30 scholen in het
kalenderjaar 2021 voor de
stichting actief zullen zijn

--- periodieke intervisie
voor de tekenaars, delen
gevoelens, tekenvragen

….. dat het aantal tekensessies
per ziekenhuis zal toenemen op
basis van de vraag vanuit de
ziekenhuizen, de frequentie zal
op veel locaties verdubbelen

.… dat nieuwe locaties,
zoals revalidatiecentra en
kinderhospices, zullen
worden bezocht

….. een structurele
benadering van alle
serviceclubs in Nederland

….. een uitgewerkt plan en
bijbehorende uitvoering om alle
betrokken te informeren. Iedere
twee maanden een korte
nieuwsbrief met updates vanuit de
stichting. anders omschrijven

….. dat er tweemaal per jaar
een bijeenkomst is voor de
betrokken ondernemers aan
de TEKENTAFEL.

…. een tweede stap in de
digitalisering van de
administratie
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INTERVIEW

Joshua Peeters – tekenaar regio Utrecht

Joshua Peeters tekent al sinds hij een potlood vast kon houden en net als zijn beide broers is hij
striptekenaar. Inmiddels tekent Joshua al ruim 7 jaar voor de stichting. Hij woont met zijn gezin in Zeist en
tekent in Utrecht in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Diakonessenhuis en het Prinses Máxima centrum
voor kinderoncologie. Verder tekent hij ook nog voor de kinderen in het Emma Kinderziekenhuis (AMC) in
Amsterdam.
Hoe gaat dat in deze coronatijden eigenlijk?
In twee van de vier ziekenhuizen teken ik nog altijd aan het bed bij de kinderen. We houden ons goed aan de
gestelde maatregelen en worden door het ziekenhuis goed op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.
Bij de andere twee ziekenhuizen teken ik op afstand.
Op afstand?
Dat betekent dat de kinderen een brief krijgen met daarin een telefoonnummer, waar zij een appje naar
kunnen sturen met hun tekenwens. Vaak sturen ze dan een foto toe van hun huisdier die ze missen en willen ze
dat ik deze dan teken voor ze. Het eindresultaat stuur ik dan per post naar ze toe.
Hoe gaat het tekenen in zijn werk?
Van de pedagogische zorg krijg ik een lijst met kinderen die het leuk vinden om een tekening te krijgen en dan
ga ik op pad. Ik vertel dan wie ik ben en dat ik voor ze kom tekenen als zij dat ook leuk vinden. En dan teken ik
wat zij willen, zij hebben de regie en mogen aangeven wat er getekend wordt. Dat varieert van
tekenfilmfiguren, huisdieren tot aan logo’s van voetbalclubs. Alles kan en alles mag. Van sommige dingen heb
ik ook nog nooit gehoord en dat is dan leuk om te leren.
Dus is het heel belangrijk dat jij verbinding weet te maken met het kind?
Door direct aan te geven dat ik kom tekenen en te vragen waar hun interesses liggen, voelen ze gelijk aan dat ik
geen dokter ben die aan het bed staat en dat zij hun verhaal mogen doen. En als ik begin met tekenen zijn ze al
een beetje weg van het ziekenhuis en het ziek-zijn. Ondertussen probeer ik door middel van vragen stellen hun
fantasie verder te prikkelen. Zo had ik laatst een jongen die graag zijn hamster als superheld getekend wilde
hebben. Daar kan ik dan wel wat mee!
Wat is volgens jou de impact?
Mijn gevoel is dat de kinderen het eigenlijk allemaal wel heel erg leuk vinden om met iets anders bezig zijn. Het
leidt hen even af van het ziek-zijn, merk ik. Soms zeggen kinderen niet veel, maar krijg ik via de ouders wel te
horen dat de glimlach genoeg zegt. Ook als angst een rol speelt bij het zetten van een prik, ga ik heel gericht
samen met het kind de focus verleggen naar de tekening en dan zorgt de afleiding voor reductie van stress, pijn
en angst. De impact van een leuke herinnering blijkt overigens te gelden voor langere termijn, nog regelmatig
hoor ik verhalen van kinderen die vertellen dat hun tekening nog steeds ingelijst op de kamer hangt of in het
plakboek zit.
Is het alleen maar leuk?
Ik ontmoet ook wel kinderen die er heel slecht aan toe zijn en dat is niet altijd even makkelijk. Soms komen
deze kinderen te overlijden en dat hoor je dan later via de pedagogische zorg en dat raakt je wel. Zeker in het
begin maakte ik ook nog wel de parallel naar de situatie van mijn eigen dochters, maar ik merk dat ik al snel die
twee werelden kan scheiden. Ik kan duidelijk vast houden aan de gedachte dat ik er ben om iets leuks voor de
kinderen te doen, meestal hebben we het ook niet over het ziek-zijn.
Wat is het allerleukste om te tekenen?
Het leukste vind ik om cartoonachtige dieren te tekenen of als kinderen hele bijzondere vragen weten te
stellen. Zo was er laatst een jongentje, dat gefascineerd was door sleutels en graag een hele pagina met
getekende sleutels wilde hebben. Geen probleem natuurlijk.
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FONDSENWERVING
Een korte beschouwing van de baten over 2020 en een vooruitzicht naar 2021.
Baten vermogensfondsen
De afgelopen jaren zijn de fondsen verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de inkomsten. De stichting
Tekenen voor Kinderen verwacht dat dit aandeel de komende jaren zal afnemen.
Het aanvragen van financiële bijdragen van fondsen is dit jaar goed verlopen. Vanuit diverse fondsen mochten
we mooie bijdragen ontvangen. In totaal hebben 31 fondsen het afgelopen jaar een bijdrage toegezegd met
een gemiddelde bijdrage van € 3.350,- per fonds. De fondsen zijn evenredig verdeeld over de regio’s, aangevuld
met een aantal landelijke fondsen.
Kenmerkend is de beweging binnen de vermogensfondsen richting een kleinere hoeveelheid beneficianten.
Naast behoefte aan focus is ook merkbaar dat de fondsen inzicht willen hebben in de impact van de
stichtingen. Een goede reden om dit jaar in samenwerking met de pedagogische faculteit van het RUG te
onderzoeken waar deze bij onze stichting exact ligt.
Particuliere donateurs
De stichting Tekenen voor Kinderen kent een aantal vaste donateurs, die andere jaren werden aangevuld door
donateurs die via events, beurzen en markten een eenmalige financiële bijdrage leverden. Dit jaar liep dat door
de corona-maatregelen allemaal anders, met als gevolg dat de baten vanuit particuliere donateurs beduidend
lager liggen dan de jaren hiervoor afgaand.
Aan het einde van 2020 is door de verkoop van kerstkaarten een mooie bijdrage voor de stichting opgehaald bij
diverse particulieren. De kaart was, in navolging van de activiteiten in het tweede kwartaal, geheel in stijl van
het nieuwe logo. Volgend jaar zullen we deze actie wederom in gaan zetten. Met de nieuwe website is ook de
mogelijkheid ontstaan om vaker eigen initiatieven op te starten die voor fondsenwerving ook een positieve
invloed hebben op de naambekendheid van de stichting.Uit een rondgang onder de donateurs is wel gebleken
dat de behoefte aan informatie over de voortgang van de stichting, buiten de reguliere voorziening via de
sociale media, groot is. Voor het komende jaar zal dit dan ook één van de speerpunten zijn.
Donatie bedrijven & serviceclubs
Door de crisis van het afgelopen jaar zijn de bijdragen vanuit bedrijven sterk achter gebleven bij de beoogde
resultaten. Voor het komende jaar verwachten we daar niet een hele grote verandering in te gaan herkennen.
Regionaal willen we het komende jaar verkennen of het mogelijk is dat bedrijven zich voor een langere periode
verbinden aan één van de locaties van de stichting Tekenen voor Kinderen. We beseffen ons terdege dat door
de crisis van het afgelopen jaar er minder geld te besteden zal zijn binnen deze doelgroep.
Naast bedrijven zal er het komende jaar ook weer een beroep worden gedaan op serviceclubs in het hele land.
Kerken
Het afgelopen jaar is er centraal geen actie ondernomen op het verkrijgen van inkomsten via kerken. De
inkomsten zijn binnen gekomen door regionale inzet van onze tekenaars.
Scholen
Bemoeilijkt door de maatregelen op de scholen, als gevolg van COVID-19, hebben in 2020 minder scholen
deelgenomen aan het Tekenproject. In totaal namen zes scholen deel aan het project en op alle scholen waren
de reactie uitermate positief te noemen. Leerlingen, ouders en onderwijzend personeel gaven allen aan veel
geleerd te hebben over tekenen en de stichting.
Eigen events
Geen beurzen, geen markten en geen openbare events dit jaar als gevolg van de covid-maatregelen. Derhalve
ook nagenoeg geen inkomsten vanuit eigen events. De verwachting is dat pas in de tweede helft van 2021 we
met de stichting weer deel zullen nemen aan beurzen en openbare events.
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ORGANISATIE EN BESTUUR
Erkend goed doel
Stichting Tekenen voor Kinderen is een ANBI-instelling. Daarnaast heeft de stichting sinds 2018 de Erkenning
van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF). Dit is het keurmerk voor goede doelen die door het CBF
wordt uitgegeven. Het CBF ziet er op toe hoe goede doelen geld uitgeven, het besteden en vervolgens ook
verantwoorden in hun verslaglegging. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de
Erkenning krijgen en worden daar jaarlijks op getoetst.

Organisatiestructuur
Landelijk opereren 32 tekenaars zelfstandig op de diverse locaties. Coördinatie vindt plaats vanuit het kantoor
te Zeist. De dagelijkse leiding van stichting Tekenen voor Kinderen is in handen van Henk van der Ploeg, sinds
2011 betrokken bij de stichting als fondsenwerver, sinds 2017 statutair directeur van de stichting. Alle
werkzaamheden vinden plaats vanuit het kantoor in Zeist.
De tekenaars zijn verspreid over het gehele land, van Groningen tot aan Maastricht en van Amsterdam tot aan
Bergen op Zoom. Alle tekenaars werken volledig zelfstandig en krijgen een reis- en onkostenvergoeding per
tekensessie. Op het kantoor in Zeist zijn twee vrijwilligers actief die ondersteuning bieden bij de communicatie
naar ziekenhuislocaties en tekenaars, fondsenadministratie en algemene administratie. De verwachting is dat
de rol van de vrijwilligers de komende jaren zal toenemen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Tekenen voor Kinderen is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het
bestuur stelt samen met de directie jaarlijks het te voeren beleid en de begroting vast.
Het bestuur wordt heden gevormd door de volgende personen:
De heer A.B.C. Paulsen (Dolph), voorzitter
Mevrouw L. Kimpen (Lou), secretaris
De heer N. Cleveringa (Niels), penningmeester (uittredend 27/1/2021)
De heer P.M. Hoogerbrugge (Peter), algemeen bestuurslid
De heer R. Piera (Ruud), penningmeester (intredend 27/1/2021)
In de vergadering van oktober 2020 (online) is unaniem door het bestuur de heer R. Piera aangesteld als
opvolger van de, per 27 januari 2021 vertrekkende penningmeester N. Cleveringa. De heer Piera (Ruud) heeft
een achtergrond als bestuurder en financieel bestuurder in de jeugdzorg en kan vanuit deze rollen een
constructieve bijdrage leveren aan het bestuur. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Tijdens deze
bijeenkomsten legt de directeur verantwoording af aan het bestuur, wordt de financiële situatie besproken en
worden zaken ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. In die hoedanigheid functioneert het bestuur dan
ook als toezichthoudend orgaan. Bestuurders worden benoemd voor drie jaar, waarna verlenging van termijn
mogelijk is. Alle bestuursleden vervullen hun rol onbezoldigd.
Bij de stichting Tekenen voor Kinderen is dr. Hans Bom actief als vertrouwenspersoon. Tekenaars kunnen met
vragen of opmerkingen bij hem terecht indien hulp op locatie onvoldoende beschikbaar is. Hans Bom is in het
dagelijks leven als klinisch (familie)psycholoog werkzaam.
Robert van der Kroft (striptekenaar Sjors & Sjimmie, Droppie Water en Claire) is ambassadeur van de stichting.
De verwachting is dat de komende jaren het aantal ambassadeurs zal toenemen.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
De baten zijn in 2020 nagenoeg gelijk gebleven op een totaalbedrag van € 111.995. Een resultaat waar we in dit
bijzondere jaar best trots op mogen zijn.
Opvallend is het grote aandeel van de vermogensfondsen, een stijging in baten van ruim 20% ten opzichte van
2019. Op zich niet zo heel bijzonder, gezien het feit dat deze vermogensfondsen vaak wat minder direct
beïnvloed worden door de economische fluctuaties.
De baten van bedrijven vertonen enigszins een vertekend beeld. Door een correctie over 2019 is het
totaalbedrag uitgekomen op een klein negatief bedrag. In werkelijkheid werd een kleine € 2.000,- opgehaald bij
diverse bedrijven. De baten van scholen zijn tegenvallend te noemen. Ondanks een positieve start in de eerste
twee maanden van 2020 werd het overgrote deel van de tekensessies op de scholen uitgesteld tot nader orde.
De verwachting is dat pas het komend schooljaar 2021/2022 de scholen weer volop zullen participeren.
De lasten over 2020 zijn gestegen tot een totaal van € 108.445,-, hiervan is € 90.901,- besteed aan de
doelstelling. In dit bedrag zijn ook de kosten voor tekenmaterialen, papier, tekendoeboeken en de reiskosten
van de tekenaar opgenomen. Binnen dit bedrag besteed aan de doelstelling is een totaal van € 9.082,aangewend voor het vernieuwen van alle communicatiemiddelen in de (ver)nieuwde huisstijl. Ook is in 2020
veel meer geld uitgegeven aan portokosten voor het versturen van alle tekeningen.
Het resultaat is in 2020 uitgekomen op een positief resultaat van € 899,- . Dit bedrag is toegevoegd aan de
continuïteitsreserve en deze bedraagt per 1 januari 2020 : € 21.345,-.

Kentallen

Besteed aan doelstelling in % van de totale lasten

81%

Lasten fondsenwerving in % van de baten

6,5%

Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten

8%

Een verdere detaillering van de cijfers is terug te vinden in de jaarrekening over 2020, te vinden op de website
van de stichting. Voor vragen ten aanzien van de inhoud, kunt u contact opnemen via
info@tekenenvoorkinderen.nl.

Stichting Tekenen voor Kinderen – maart 2020
www.tekenenvoorkinderen.nl
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