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1. Verslag van het bestuur 
 

2020 is een jaar om nooit te vergeten. Het was voor heel Nederland en de wereld om ons heen een 

raar en moeilijk jaar. Ook de Jeugdzorg- en Welzijnsorganisaties beleefden veel zorgen. Ouders van 

zorg-intensieve kinderen en hun families werden opgeschrikt door de gevolgen van het coronavirus 

en bang voor welke risico’s en voorzorgsmaatregels er genomen moesten worden om hun kind veilig 

door deze uiteindelijke lange periode heen te loodsen. Ook hun eigen gezondheid, werk en omgeving 

speelden veel meer een rol en bracht het gezin uit evenwicht. Des te belangrijker was het 

vertrouwen dat hun kind in goede handen is bij Medisch Kindzorg Instelling CityKids. Voor het 

bestuur van de Vriendenstichting reden te meer zich extra in te zetten om te kijken wat wel kon 

plaatsvinden om de kinderen, hun families en de medewerkers te kunnen faciliteren en echt iets 

extra’s te kunnen brengen.  Het was fijn te merken dat met veerkracht, optimisme en met de hulp 

van alle donateurs en belangstellenden we toch heel veel voor de kinderen dit jaar hebben kunnen 

doen. Wij blijven ons inzetten voor de ontwikkeling en het welzijn van kwetsbare kinderen en 

jongeren: Geef hen de aandacht en ruimte om zich te ontwikkelen en volop mee te doen! Met elkaar 

dragen we bij dat ook zij mee kunnen doen aan onze inclusieve samenleving. Met grote 

betrokkenheid en veel plezier ondersteunen en initiëren wij extra uitjes en (ontwikkelingsgerichte) 

activiteiten als ook aanvragen van ontwikkelingsgerichte handicap specifieke materialen en een 

aantal palliatieve kinderzorg opleidingen voor CityKids medewerkers, allemaal zaken die niet vanuit 

het reguliere (zorg)budget gefinancierd kunnen worden maar wel hoognodig zijn om deze kinderen 

en jongeren meer kwaliteit van leven en levensplezier te geven.  

Medisch Kindzorg Instelling CityKids is ook in 2020 gegroeid in aantal kinderen en in locaties. Aan het 

eind van 2020 waren er 9 CityKids locaties met ruim 200 kinderen en jongeren in zorg en/of 

behandeling. En ook de vriendenstichting maakte een groei door, dankzij de ondersteuning van 

donateurs en vrijwilligers. Wij zijn bijzonder trots dat steeds meer mensen betrokken zijn bij Stichting 

Vrienden van CityKids en dus bij onze doelgroep. 

Door de toenemende vraag aan plaatsing van onze 

bijzondere doelgroep heeft CityKids medio 2020  drie 

nieuwe locaties geopend:  Aan de Gouvernestraat in 

Rotterdam, aan de Boylestraat in Den Haag is er een 2e 

vestiging geopend in een voormalig schoolgebouw en in 

Zuidland is voormalig hotel restaurant Blessing 

omgetoverd tot CityKids Blessing.  

De Gouvernestraat was een tijdelijke locatie. In de 2e 

helft van 2020 is begonnen met de verbouwing van een 

nieuwe CityKids locatie aan de Bramantestraat in 

Rotterdam – Prinsenland. In een voormalig 

gezondheidscentrum komt naast de dagbehandelings-

groepen van CityKids ook een uniek 

kindergezondheidscentrum, een initiatief van Stichting 

De Kinderzorg Kliniek. Dit wordt een kleinere versie van 

het kinderzorgcentrum dat in de Heilige Familiekerk in 

Rotterdam Noord gepland stond. Helaas bleek voor de 

zomer dat dit grote project niet financieel haalbaar was. 

Een flinke domper maar het mooie nieuws is wel dat 
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veel donateurs van Stichting Kruimeltje, die zich al jaren inzet voor de kindvriendelijke inrichting van 

dit kinderzorgcentrum, hun (financiële) steun graag geven aan deze nieuwe locatie.  Deze krijgt niet 

alleen een mooie naam – Het Droomhuis - maar kan nu ook kindvriendelijk, huiselijk en met alle 

benodigde (hulp)middelen ingericht worden. We zijn Stichting Kruimeltje en al haar donateurs enorm 

dankbaar voor dit vertrouwen en kan  nu nog meer een hele fijne dagelijkse behandelplek worden. 

Onmisbaar is de steun van onze donateurs, de hand- en spandiensten van onze vrijwilligers én de 

medewerkers van CityKids die elke dag liefdevol zorgen voor de best mogelijke zorg en behandeling 

voor de kinderen en jongeren. Zij dagen de kinderen uit, nemen hen mee op ontdekkingsreis en 

zorgen voor een veilige, warme én leerzame omgeving voor deze bijzondere kinderen en jongeren  én 

hun gezin. Een diagnose van een (chronische) ziekte of een beperking treft het hele gezin.  

Met de donaties gaan we zorgvuldig om: Aan leveranciers en voor de uitjes vragen we korting zodat 

we zoveel mogelijk kunnen doen voor onze kwetsbare doelgroep.  Meer informatie over onze 

stichting kunt u vinden op onze nieuwe site https://stichtingvriendenvancitykids.nl/.  U kunt 

uiteraard ook altijd contact met ons opnemen. 

Hieronder wat we gezamenlijk mogelijk hebben gemaakt. In 2020 hebben we ons vnl. gericht op 

ontwikkelingsgericht materialen, het kindvriendelijk inrichten van de (nieuwe) locaties en op 

activiteiten op de groepen. Uitjes naar Diergaarde Blijdorp zijn onvergetelijk maar waren dit jaar 

helaas niet mogelijk. Dat zelfde gold voor de uitjes van sponsors zoals Stichting Pallieter (Verwendag, 

Pallieter week in Villa Pardoes, Sinterklaasfeest in Bungelland) of SCR for Kids (Piratentocht door de 

haven van Rotterdam).  

➢ Voor de lockdown hebben de kinderen van Capelle nog kunnen genieten van een 

muziekactiviteit en van tekenaar Monique van Stichting Tekenen voor Kinderen die 1-op-1 

met en voor een kind een tekening naar wens maakt. Gelukkig was het wel mogelijk op de 

groepen, met eigen CityKids medewerkers, activiteiten met de kinderen te doen. Zo heeft 

Monique 2 leuke en leerzame tekeningen gemaakt, die geprint op A3, naar elk kind zijn 

gegaan, samen met dikke potloden. Er zat zelfs een (kleine) prijsvraag aan vast met als prijs 

een Nijntje kleurset. En met Valentijnsdag zijn de kinderen van Capelle verrast door de 

gemeente met een kleurplaat en een setje kleurpotloden.  

   
Monique (Stg Tekenen voor Kinderen) in Capelle    Valentijn verrassing van de gemeente 

 

➢ Omdat het zwemuitje in Rotterdam ook niet kon doorgaan zijn alle locaties verrast met 

muziekboxjes voor op de groep en met wat extra materiaal.  

https://stichtingvriendenvancitykids.nl/
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➢ Overal waren leuke activiteiten op locatie. In Zuidland, Capelle en Den Haag was water het 

thema: Tijdens de waterpretdag(en) heeft iedereen genoten van het zwembad, de sproeier, 

het waterspeelgoed en het lekkers! In het najaar is aan de Gouvernestraat in Rotterdam en 

de Boylestraat in Den Haag heerlijk geknutseld. Bij deze laatste was Sint Maarten (11 

november) het thema en werden er 

lampionnetjes gemaakt.  

➢ Alle locaties zijn voorzien van 

ontwikkelingsgericht materiaal 

volgens de Kleine Stapjes 

methodiek en Lotte & Max poppen 

(gebarentaal). Denk hierbij aan time 

timers (een hulpmiddel om 

kinderen met tijd te leren omgaan), 

Study buddy’s (helpen om de 

concentratie vast te houden), 

sensorische vloertegels, 

knutselmateriaal, puzzels, boekjes enz.   

➢  We hebben ons ingespannen om een 

belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan 

de kindvriendelijke inrichting van vnl. de 

nieuwe locaties. Naast (ontwikkelings-

gericht) materiaal zijn in Blessing 

(Zuidland) de groepsruimtes, de 

buitenspeelplaats en een snoezelruimte 

ingericht. Zo kunnen de kinderen heerlijk 

ontspannen en genieten van muziek, 

gedempt licht, geuren en allerlei speeltjes. 

Ook De Uitvinders in Den Haag hebben 

een 

eigen snoezelruimte, verhuisd van het hoofdkantoor van 

CityKids in Rotterdam. De Vriendenstichting heeft (een 

deel van) de groepsruimtes en een buitenspeelplaats van 

De Uitvinders, de 2e locatie in Den Haag (aan de 

Boylestraat), gerealiseerd. 

En bij De Componist (Capelle) is de speeltuin uitgebreid 

met een zandbak, zijn er fietsenrekken geplaatst voor 

bezoekers en medewerkers. Ook hebben ze een nieuwe 

bolderkar gekregen om uitstapjes met de kinderen 

mogelijk te maken. Een deel van de tuin van Het 

Droomhuis is alvast ingericht om de eerste kinderen 

(vanaf 4 januari 2021) ook een veilige buitenspeelruimte 

te geven.  

➢ Een lang gekoesterde wens van de kinderen van De Lichtmast in Den Haag (aan het 

Jonckbloetplein) is eindelijk vervuld: ze kunnen net als de kinderen van De Componist in 

Capelle heerlijk genieten van alle spelletjes op de Tovertafel. Inmiddels is ook de 

fondsenwerving gestart voor een soortgelijk mobiel systeem voor de locaties 3 Ambachten 

(Barendrecht), Blessing ( Zuidland) en Het Droomhuis in Rotterdam, met een groot aantal 
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spelletjes die goed zijn voor de beweging en de ontwikkeling van de kinderen en uiteraard 

om samen te kunnen spelen, ook als het slecht weer is.  

➢ Sommige kinderen hebben een speciale zitvoorziening nodig 

zodat ze veilig kunnen zitten met extra steun. Er zijn 3 stoeltjes 

aangeschaft waarvan één 2e hands.  

➢ De jongens van De Pastorie, een begeleid wooNOORD – in 

Rotterdam Noord, hebben divers materiaal gekregen waardoor ze 

allerlei activiteiten op locatie kunnen doen, zoals een PlayStation, 

knutselmateriaal, kookspullen, sportspullen (trampoline, 

tafeltennis), groenteplantjes voor de moestuin en een mengtafel. 

En ook buitenshuis (tijdens de vakanties) zijn er extra’s mogelijk 

gemaakt zoals na een wandeling gezellig een ijsje eten of na een 

gezellige activiteit een pizza bestellen.  

➢ En ook op speciale dagen worden de kinderen en de jongeren 

niet vergeten. Met Pasen zijn ze getrakteerd op iets lekkers. Dit 

jaar kon Sinterklaas niet zelf langs komen maar hij heeft de 

kinderen en de jongeren wel via een filmpje toegesproken en ook 

voor cadeautjes gezorgd. En met Kerst zijn alle locaties verrast 

door een Goodwill Kerstpakket, een doos vol leuks! In Barendrecht 

is een Kerstdorp voor de kinderen opgezet door 2 vrijwilligers van 

Villa Pardoes met lichtjes, muziek en een Kerstman! 

Van Stichting Het Troostdekentje kregen we voor nieuwe kinderen 

een mooi pakketje met een heerlijk warm dekentje en een leuke 

knuffel. Van Goodwill ontvangen de kinderen elke maand een kleur- en tekenboek. 

     
Pakketjes van Het Troostdekentje        Blij met het Goodwill Kerstpakket 

  

➢ Via Stichting Pallieter krijgen we regelmatig goed 2e hands speelgoed waar de kinderen veel 

plezier van hebben.  

➢ Cursussen voor CityKids medewerkers, zoals de belevingsgerichte cursus over snoezelen en 

de 3 daagse basiscursus Palliatieve zorg stonden wel gepland maar waren helaas niet 

mogelijk. Ook voor de komende jaren zijn er 3-5 plaatsen per jaar voor deze waardevolle 3-

daagse basistraining gereserveerd waarin o.a. gesprekstechnieken aan de orde komen over 

onderwerpen als overlijden, verwachtingen en afscheid nemen. Zo voelen de 

zorgprofessionals zich beter toegerust. Voor 2021 zijn er 5 plekken gereserveerd voor de 

snoezelcursus bij Barry Emons.  

Wel konden er een aantal extra laptops aangeschaft worden voor de ambulante 

hulpverlening, omdat zo toch de kinderen te bereiken die niet naar CityKids konden komen 

i.v.m. de beperkingen gerelateerd aan Corona.  
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Terugblikkend op het jaar hebben we ook in 2020 met z’n allen weer gezorgd voor mooie, 

onvergetelijke momenten voor de kinderen en jongeren die zorg en behandeling ontvangen binnen 

CityKids. Door Corona waren uitjes onmogelijk en moesten contacten zoveel mogelijk vermeden 

worden. We hebben het persoonlijk contact gemist met ouders, broertjes en zusjes die we normaal 

gesproken tijdens de uitjes en activiteiten zien. 

We zijn blij dat de locaties goed uitgerust zijn zodat er met de kinderen en jongeren optimaal 

gewerkt kan worden aan hun ontwikkeling én aan hun welzijn. Wat is er mooier dan de glimlach van 

een kind?  

Helaas waren er ook wat droevige momenten. Ook dan willen we met en voor elkaar kunnen doen 

wat mogelijk is. Dankzij Stichting Monuta Helpt kunnen we na het overlijden van een kind of van een 

gezinslid een klein stukje troost bieden in de vorm van een knuffel, een fotoboek en een 

troostkoffertje als mooie herinnering.  

CityKids geeft bijzondere kinderen en jongeren de aandacht en ruimte zich te ontwikkelen en volop 

mee te doen. De Vriendenstichting ondersteunt dit van harte. U toch ook? 

Onze DANK gaat uit naar onze vrijwilligers en donateurs: 
Stichting Mitialto, Fonds Schiefbaan Hovius, Sint Laurensfonds, Protestantse Gemeente Zuidland, 
Fonds Kind en Handicap, Stichting het Gehandicapte Kind, Stichting Physico, Stichting Pallieter, Van 
Cappellen Stichting, D.O.R.C. International, Stichting Goede Doelen Nh1816, Kinderfonds van 
Dusseldorp, Stichting Christine Bader, Amantia Stichting, Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen, 
Stichting Mundo Crastino Meliori, Stichting Vossenhol Johanniter tehuis, Stichting Best, Denk en Doe 
Mee-fonds, Haags Groene Kruis, Ars Donandi / Russel-ter Brugge fonds, Goodwill, Sint Nicolaas 
Gasthuis, Frans Beskers, Richard en Jeanine Groeneweegen, Stichting Blok’s Paperwork, Stichting 
Dutch Welfare, Stichting Snickers-de Bruijn, Pasman Stichting, Innervida, Stichting Kruimeltje, 
Stichting Tekenen voor Kinderen, Het Troostdekentje, Drukkerij G.B. ‘t Hooft bv, Bagels & Beans en 
de CliniClowns.  
 

  Sinterklaasfeest bij De lichtmast                                     Spelen met de nieuwe water- en zandtafel     

           

      

 

 

                                

 

 



10 
 

 Blij met al het speelgoed                        

     Sint Maarten      knutseldag 

             

  

 

 

 

 

               

 

 

Geen zwempret maar wel veel sneeuwpret!!   CliniClowns; iedere keer een feestje! 
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2. Toekomst 
 

2021 wordt vast een mooi(er) jaar! Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk terug naar een tijd zonder  

Corona(beperkingen).  

We willen Stichting Vrienden van CityKids nog beter bekend maken: Bij vrijwilligers, ouders, 

sponsors, bij iedereen die deze bijzondere kinderen en jongeren meer kwaliteit van leven wil geven. 

Want ieders steun is hard nodig om kwetsbare kinderen en jongeren én hun gezin meer 

levenskwaliteit te geven.  

De groei van CityKids gaat gestaag door: in 2021 wordt Het Droomhuis in Rotterdam – Prinsenland 

werkelijkheid! (zie foto hieronder). Door het uiteindelijk niet doorgaan van het grotere project in de 

voormalige Familiekerk in Rotterdam-Noord is CityKids op zoek gegaan naar een kleiner pand in 

Rotterdam. Dat is Het Droomhuis in Prinsenland geworden. Naast CityKids zal Stichting de Kinderzorg 

Kliniek zich daar ook vestigen. De Kinderzorg Kliniek is een zelfstandig behandelcentrum voor het 

chronisch zieke kind. Hier zal een specialistisch multidisciplinair kinderteam werkzaam zijn. Vanaf juni 

2021 is in Het Droomhuis alle zorg en aandacht onder 1 dak te vinden! Veel donateurs  hebben 

Stichting Kruimeltje toestemming gegeven om hun donaties voor het project van de Familiekerk te 

besteden aan de kindvriendelijke inrichting van het nieuwe Droomhuis.                                                    

We zijn enorm dankbaar voor dat vertrouwen. 

 

                                                                                    

 

De realisatie van een nieuwe CityKids locatie in Spijkenisse, de  Rein Lander Hoeve, moet nog verder 

uitgewerkt worden als ook het kunnen aanbieden van 24uurszorg in Blessing, Zuidland.  

Bij CityKids kun je op dit moment terecht bij het verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV), het 

ontwikkelcentrum, voor Kinderthuiszorg, voor gezinsondersteuning en begeleid en beschermd 

wonen en dagbesteding.  

Onze ambitie is mee te groeien met CityKids en hen waar mogelijk te ondersteunen in hun missie om 

elke dag de best mogelijke zorg en behandeling te bieden. Dit wordt in de multidisciplinaire zorg en 

behandelomgeving voor het (chronisch zieke) kind met een (intensieve) zorg of behandelbehoefte 

ook gezien: In 2016 behaalde CityKids de Gouden Smiley als eerste Medische Kindzorginstelling in 

Nederland buiten het ziekenhuis. De Gouden Smiley staat voor excellente kindgerichte zorg. In 2017 

ontving één van de medewerkers de onderscheiding “Kinderverpleegkundige Family Integrated Care 

van het Jaar”. En tijdens het Monuta Helpt event op 7 november 2018 is Stichting Vrienden van 

CityKids, één van de Aanvragers van het Kwartaal, met grote meerderheid uitgeroepen tot  

Aanvrager van het Jaar, mede dankzij de hulp van één van de ouders van de kinderen die bij ons in 
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zorg zijn. In 2019 heeft De Lichtmast met een fotowedstrijd van Goodwill een Intertoys cadeaubon in 

de wacht gesleept, waarvan de pedagogen samen met de kinderen leuke, leerzame cadeaus he bben 

kunnen kopen. In 2020 hebben de kinderen van De Componist deze prijs gewonnen. Iedereen bij 

CityKids werkt met veel passie mee om deze kwetsbare groep kinderen en jongeren meer kwaliteit 

van leven te geven. 

Bij CityKids krijgt men steeds meer ervaring met het werken volgens bepaalde methodieken zoals 

ABA (applied behaviour analysis), Geef me de 5, Kleine stapjes en Nederlands gebarentaal. Ook 

wordt het LACCS programma gevolgd (Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en een 

stimulerende tijdsbesteding). Allemaal om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk in kaart 

te brengen, te volgen en te stimuleren. De (ortho)pedagogen zijn in deze methodieken geschoold. Al 

langer wordt in het jaarprogramma volgens verschillende thema’s gewerkt zoals de jaargetijden, 

kleuren en dieren.  

Binnen CityKids heeft elk kind en elke jongere een eigen hulp- en zorgvraag. Om hen de juiste zorg en 

behandeling te bieden zijn er verschillende groepen: de vroeghulpgroep, de schoolvoorbereidende 

groep, de structuurgroep, de intensieve zorggroep, de zelfredzaamheidgroep en beschermd wonen. 

Nieuw is de belevingsgroep en de structuurgroep is verder opgesplitst (structuur, structuur + en 

structuurgroep 6-12 jaar). 

Ook in 2021 zal de nadruk liggen op activiteiten op locatie. We hopen dat bezoek op de groepen 

weer snel mogelijk is zodat ook Monique, tekenaar van Stichting Tekenen voor Kinderen weer langs 

kan komen en een muziekactiviteit weer mogelijk is. Ook een (verrassings)uitje zou zeer welkom zijn!  

Een andere wens is zwemles voor de oudere kinderen uit Het Droomhuis, met een zwembad als 

buurman moet dat toch mogelijk zijn. En verder laten we ons – net als de kinderen – graag verrassen 

met (interne) projectaanvragen, die ons weer stimuleren al die wensen en mooie activiteiten te 

realiseren en op zoek te gaan naar (nieuwe) donateurs, betrokken ondernemers, dus eigenlijk naar 

Vrienden van CityKids. Wij hopen ook in 2021 op uw steun in welke vorm dan ook: als vrijwilliger, als 

donateur in geld of in natura, als organisator van een activiteit of evenement of ……..     

                           

 

                       Dagbehandeling bij De Parel (Delft)                                        
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3. Organisatie 
 

Samenstelling bestuur 

We zijn nog steeds dringend op zoek naar een andere samenstelling van het bestuur door de groei 

van CityKids (grotere doelgroep, meer  locaties en een breder zorgaanbod). Begin 2021 zal mevrouw 

van Rijswijk – Koot aantreden als voorzitter. Ook zal in 2021 op zoek worden gegaan naar een nieuwe 

secretaris. Tot die tijd neemt mevrouw van Rappard deze functie in het bestuur in.   

 

In 2020 bestond het bestuur uit drie  leden, die zonder beloning en op basis van vrijwilligheid, de 

stichting besturen, te weten: 

mevrouw A.E. Korthals – Stemerding (voorzitter), 

mevrouw A.E.F. van der Wees (penningmeester) en 

mevrouw N.E.  van Rappard, manager bijzondere projecten van CityKids, secretaris. 

 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst. 

 

 

 

 

Lotte & Max cursus  
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4. Jaarrekening 2020 
  2020 2019 

      
INKOMSTEN     

TOTAAL aan donaties* ontvangen  206.089,98 78.406,17 

Overige inkomsten  687,64 455,05 

Onttrekking aan reserves 35.501,69 22.654,18 

Totale inkomsten 242.279,31 101.515,40 

Toegezegd en nog te ontvangen** 19.400,00 33.745,00 

BESTEDINGEN 
 

  

Hulpmiddelen: Sta- en zitortheses 11.616,70 13.607,98 

Divers ontwikkelingsgericht materiaal: Senso-, 
leer- en spelmateriaal 

34.369,52 28.555,61 

Overig materiaal 16.311,16 14.365,35 

Uitjes & Activiteiten 5.506,33 8.430,43 

Opleiding & cursus: basistraining 
kinderpalliatieve zorg, Geef me de vijf, 
ondersteunende materialen Lotte en Max 
(praten met je handen) 

2.641,00 235,60 

Corona aanvragen  6.848,00   

aanleg-Buitenspeelplaats-speeltoestellen 57.801,04   

Palliatieve (na)zorg 239,48 104,89 

Besteed aan doelstelling 135.333,23 65.299,86 

Kosten beheer & administratie 443,15 713,85 

Totale bestedingen 135.776,38 66.013,71 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 106.502,93 35.501,69 

Gereserveerd saldo*** 102.032,28 29.524,60 

Saldo beschikbaar 4.470,65 5.977,09 
 

Toelichting: 

*Naast donateurs in geld zijn er nog een aantal donateurs die rechtstreeks de facturen betalen of in 

natura sponsoren. Hun bijdrage is niet opgenomen, ook omdat dit vaak niet in geld is uit te drukken. 

Onmisbaar en onbetaalbaar zijn onze vrijwilligers.  

**Onder “Toegezegd en nog te ontvangen” vallen (deel van) donaties die zijn toegezegd maar – om 

diverse redenen - nog niet zijn ontvangen (Bijvoorbeeld omdat projecten nog niet in zijn geheel 

gerealiseerd zijn).   

***Gereserveerd saldo is bestemd voor de kindvriendelijke inrichting van Het Droomhuis, als ook 

voor cursussen, ontwikkelingsgerichte materialen, uitjes en activiteiten die dit jaar helaas niet 

allemaal konden plaatsvinden.  

Alle giften en donaties komen onder aftrek van de administratiekosten ten goede aan de kwetsbare 

groep kinderen en jongeren  (en hun gezin), die zorg en behandeling ontvangen bij Medisch Kindzorg 

Instelling CityKids. We zijn zeer dankbaar voor al deze “extra's” die gewoonweg niet allemaal uit het 

zorgbudget betaald kunnen worden. Het heeft echt een enorme impact op het leven en de 

ontwikkeling van de kinderen en hun familie. 


