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1. Verslag van het bestuur 
 

Ook 2021 stond helaas grotendeels in het teken van corona. Met veerkracht, optimisme en hulp van 

alle donateurs, vrijwilligers en iedereen die onze kinderen een warm hart toedragen hebben we toch 

heel veel voor de kinderen kunnen doen.  

Stichting Vrienden van CityKids blijft zich 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. Er is ook veel ontwikkelingsgerichte handicap specifieke materialen nodig en zijn ook 

dankbaar bij te kunnen dragen aan 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 2021 gegroeid, vooral in het aantal kinderen. Er is één 

locatie bijgekomen met een hele toepasselijke naam: Het Droomhuis in Rotterdam-Prinsenland. Aan 

het eind van 2021 had CityKids 9 locaties met ruim 325 kinderen en jongeren in zorg en/of 

behandeling. En ook de vriendenstichting is weer meegegroeid, dankzij de ondersteuning van onze 

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

Vrienden van CityKids en dus bij onze doelgroep. 

 

            

 

Medio 2020 was het afblazen van de restauratie van de Heilige Familiekerk in Rotterdam Noord een 

grote teleurstelling. De Heilige Familiekerk zou worden omgetoverd in een kinderzorgcentrum voor 

het chronisch zieke kind. Het ligt naast de prachtig gerestaureerde CityKids locatie De Pastorie, een 

beschermde woonvoorziening voor jongens van 16 tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking 

en/of autisme spectrum stoornis.  

Als alternatief voor de Familiekerk is begin 2021 Het Droomhuis in Rotterdam – Prinsenland van start 

gegaan, allereerst met het Ontdekkingscentrum voor (oudere) kinderen met een verstandelijke 
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beperking (VB) en kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Een paar maanden later 

volgde ook het Verpleegkundig Centrum voor kinderen tot 6 jaar met een intensieve 

(verpleegkundige) zorgvraag. Het Droomhuis is pas “af” als in 2022 naast de 

dagbehandelingsgroepen van CityKids ook een uniek kindergezondheidscentrum geopend wordt, een 

initiatief van Stichting De Kinderzorg Kliniek. Dit wordt een kleinere versie van het 

kindergezondheidscentrum dat in het kinderzorgcentrum dat in de Heilige Familiekerk in Rotterdam 

Noord gepland stond. 

Een groot aantal donateurs van Stichting Kruimeltje, die zich jarenlang heeft ingezet voor de 

realisatie van de transformatie van de Familiekerk tot kinderzorgcentrum, heeft toegestemd om hun 

(financiële) steun te geven aan de kindvriendelijke inrichting van Het Droomhuis. Met grote dank aan 

Stichting Kruimeltje en haar donateurs is heel Het Droomhuis,  kindvriendelijk, huiselijk en met alle 

benodigde (hulp)middelen ingericht en kunnen de kinderen hier elke dag weer volop van genieten, 

van ontwikkelingsgericht materiaal, inrichting buitenspeelplaatsen, speciaal stoeltje, snoezelkamer 

tot “The Healing Environment”.  

De kinderen die De kinderzorg Kliniek zullen bezoeken, kijken hun ogen uit in de onderwaterwereld 

die in de wachtkamer tot leven komt. De inrichting van het Droomkamertje voor de`` onrustige`´ 

baby’s en de voedingskamer voor kinderen met eetproblemen zullen op een positieve wijze 

bijdragen aan de intensieve behandeling, die door het aanwezige multidisciplinaire team gegeven zal 

worden. Een kinderzorgcentrum zoals het Droomhuis waar dagzorg én medisch specialistische zorg 

en behandeling aan kinderen plaatsvindt is uniek in Nederland.  

 

 

 

 

 

Alhoewel de focus in 2021 lag op Het Droomhuis 

zijn ook de andere locaties niet vergeten. Zo is er 

divers ontwikkelingsgericht materiaal gekocht 

voor De Lichtmast en De Uitvinders (beiden in Den Haag) en Blessing in Zuidland. Alle locaties 

hebben voor op de groep een JBL box gekregen om de kinderen te verblijden met muziek. De 

kinderen van de locaties Het Droomhuis, Blessing en 3 Ambachten (Barendrecht) zijn verblijd met 

een omiVista, een interactief projectiesysteem dat reageert op bewegingen en deze omzet in 

audiovisuele effecten. Deze heeft onze voorkeur boven de Tovertafel daar deze mobiel is en 

honderden spelletjes heeft. Ook is de buitenspeelplaats van De Uitvinders opgeknapt.  
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Ook is er op de groepen Pasen gevierd. De Vriendenstichting heeft hier extra aandacht aan besteed 

met versieringen, o.a. de Paastakken, een speciale Paastekening en uiteraard wat lekkers voor de 

kinderen. 

Met vrijwilligers hebben we tijdens NLdoet de grote tuin van Het Droomhuis opgeknapt en er zijn 

ook vrijwilligers die een paar keer per jaar de tuin van De Pastorie bijhouden. 
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Tijdens de (tijdelijke) corona versoepelingen waren er gelukkig toch nog uitjes en activiteiten  

mogelijk. Zo hebben de Cliniclowns diverse locaties bezocht en dat was elke keer weer een feestje. 

De jongens van De Pastorie zijn met Pasen naar Bubbelbal geweest, ze hebben plezier gehad van de 

RotterdamPas, o.a. bezoek aan de bioscoop, diverse musea en  hebben genoten van een heerlijke 

Paaslunch met eigengemaakte chocolade paaseieren en van een BBQ in de tuin.  

De kinderen van De Componist (Capelle aan den IJssel) zijn naar Diergaarde Blijdorp geweest, nog 

steeds het favoriete uitje van de kinderen. De Parel (Delft) heeft haar 3-jarig bestaan gevierd met als 

thema The Jungle. Een aantal kinderen van Het Droomhuis geniet dit schooljaar (2021-2022) elke 

donderdag van een uurtje therapeutisch paardrijden bij manege De Hazelaar. Dit kan alleen dankzij 

een trouwe groep vrijwilligers van de Stichting! En studenten uit Rotterdam hebben de kinderen van 

Het Droomhuis verrast met activiteiten op locatie als ook de jongens van De Pastorie met een lunch 

en een basketbalnet.  

 

               

Alle kinderen konden met hun gezin ook naar een speciaal concert voor onze doelgroep, 

georganiseerd door Musical Souvenir, Ukkepukconcerten en Stichting Pallieter.  

En aan het einde van het jaar staat uiteraard Sinterklaas weer op het programma. Voor elk kind was 

er weer een passend cadeautje van de goedheiligman die helaas ook dit jaar niet op locatie kon 

verschijnen. Wel heeft hij speciaal een filmpje gemaakt voor de kinderen en hij hoopt volgend jaar 

weer live aanwezig te zijn op de locaties.   

Door corona konden niet alle uitjes | activiteiten van de locaties in 2021 plaats vinden. Voor januari 

2022 stonden de Superheldendag in Blessing en de Circusdag in 3 Ambachten gepland en daarvoor 

zijn ook alvast de benodigde materialen gekocht.  

Eind 2021 zijn we samen met Stichting Bikkels ook bezig geweest met de inrichting van de 

gloednieuwe CityKids locatie (in kindcentrum) De Samenstroom in Hellevoetsluis.  

Locatie nr. 10 is op 10 januari 2022 van start gegaan, in het jaar dat CityKids 10 jaar bestaat. Veel 

tienen en dat cijfer geven wij in grote dankbaarheid ook aan al onze vrijwilligers en geweldige 

donateurs! 
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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 grote dank gaat uit naar onze vrijwilligers en donateurs:   
Ars Donandi, Barthen Keukens, Benjamin Care, Frans & Ria Beskers en andere donateurs aan de 
Sinterklaasactie, Stichting Best, Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening, Stichting 
Blok’s Paperwork, Stichting Boschuysen, de Brauw-Van Lynden Fonds, Van Cappellen Stichting, 
DeltaPort Donatiefonds,  Denk en Doe Mee-fonds, DollsVilla bij Liliane, Stichting Dorodarte, Dümmen 
Orange/Hobaho Stichting Kinderfonds van Dusseldorp, Dutch Welfare Fund, Elise Mathilde Fonds, 
Facilicom Foundation, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Goodwill, Richard en 
Jeanine Groeneweegen, Drukkerij G.B. ‘t Hooft bv, Interweave, Fonds Kind en Handicap, Stichting 
Vrienden van het Havenziekenhuis, Familie Kempers, Stichting Kinderzorg Den Haag Rotterdam, 
Bakkerij Klootwijk, Stichting Kruimeltje, Stichting Lerak, Stichting de Lichtboei, Lionsclub Haringvliet, 
Lions Rotterdam Host, Marianne en vriendinnen, Miele keukens, Stichting Old Grand-Dad Club 
Nederland, Stichting Pallieter, Stichting Physico, Quooker, Otto en Wil Reimers-Rocourt, Bob 
Riemsdijk en Cathinka Nuver, Stichting Rozenhof, Russell-ter Brugge Fonds, Fundatie Van den 
Santheuvel, Sobbe, Fonds Schiefbaan Hovius, Stichting Snickers-de Bruijn, Soroptimistclub 
Rotterdam, Students4Society, Stichting Tekenen voor Kinderen, G.Ph. Verhagen Stichting, 
Wereldwinkel Zuidland, Stichting Werken als een Paard en Stichting Fonds Neven en Nichten-van 
Zadelhoff.  
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2. Toekomst 
 

2022 beginnen we weer bijna op nul (behalve de reserveringen) en wordt sponsorwerving opnieuw 

een uitdaging. Ook voor dit nieuwe jaar hebben we al weer aanvragen binnen. Deze bijzondere 

kinderen hebben extra aandacht nodig als ook extra (kostbaar) materiaal zoals het opnieuw 

(kindvriendelijk en uitdagender) inrichten van de speeltuin voor De Lichtmast, de inrichting van een 

speeltuin voor De Parel, speciale zitvoorzieningen (voor extra ondersteuning), extra 

ontwikkelingsgerichte materialen voor alle locaties, een omiVista (een interactief projectiesysteem) 

voor De Uitvinders en De Parel, 2 stiltehuisjes voor Het Droomhuis en voor de jongens van De 

Pastorie gereedschap en diverse materialen én leuke activiteiten in en buitenshuis. In Kindcentrum 

De Samenstroom in Hellevoetssluis zullen drie groepen geopend worden. Dit kindcentrum is ook een 

groot voorbeeld van integrale Kinderzorg, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen 

opgroeien. Voor ouders heerlijk kinderen uit één gezin samen naar dezelfde locatie te kunnen 

brengen.  

Er is in het hele land een grote toenemende vraag van ouders van chronisch zieke kinderen of 

kinderen met een ernstig verpleegkundige zorgvraag naar 24 uurs zorg en verpleegmogelijkheden. 

Enerzijds respijt zorg ter ontlasting van ouders anderzijds palliatieve zorg of deskundige 

verpleegkundige zorg en begeleiding als tussen stap tussen ziekenhuis en thuis. Medisch Kindzorg 

Instelling CityKids wil in 2022  vier tot zes  logeerplekken in Blessing,  Zuidland creëren voor deze 

intensieve 24 uurs zorg.  

Samen met Stichting Bikkels en veel andere stichtingen, is er al veel geld opgehaald om te kunnen 

bijdragen aan de inrichting en een deel is bestemd geweest voor  de intensieve verbouwing om deze 

logeermogelijkheden te kunnen realiseren. De bedoeling is om medio 2022 het verpleegkundig 

kinderzorghuis, deel van locatie Blessing zo kindvriendelijk  ingericht te hebben dat na de zomer de 

eerste kinderen en hun ouders ontvangen kunnen worden. Dat wordt ook een grote opdracht waar 

we heel graag samen met velen aan bij willen dragen.     

CityKids bestaat in 2022 10 jaar en dat willen we ook vieren met onze doelgroep. We zijn 

voornemens om in augustus of september een familiedag te organiseren op een leuke bestemming 

voor het hele gezin.  
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3. Organisatie 
 

Samenstelling bestuur 

Sinds 10 februari 2021 is mevrouw van Rijswijk – Koot aan getreden als voorzitter van de stichting.  

Haar motivatie bij te mogen dragen aan kinderen en jongeren die net een steuntje in de rug nodig 

hebben, geeft de stichting veel inspiratie en nieuw elan! We danken zeer mevrouw A.E. Korthals – 

Stemerding voor jarenlange betrokkenheid bij onze stichting. Mevrouw van der Wees is begin 2022 

terug getreden als penningmeester. Ook danken we haar voor haar expertise en financiële hulp en 

aandacht. Eind 2021 zijn we in gesprek met meerdere belangstellenden om als bestuurslid toe te 

treden. Het blijft moeilijk om in ieders drukke bestaan vrijwillige inzet te vragen voor onze doelgroep. 

Er zijn immers zoveel meer noden die immers aandacht vragen.  Tot er definitieve nieuwe 

bestuursleden zijn neemt mevrouw van Rappard, de secretaris functie binnen het bestuur in.  

 

In 2021 bestond het bestuur uit drie  leden, die zonder beloning en op basis van vrijwilligheid, de 

stichting besturen, te weten: 

mevrouw T. van Rijswijk – Koot (voorzitter), 

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

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

 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst. 
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4. Jaarrekening 2021 
 

  2021 2020 

INKOMSTEN     

Totaal aan donaties* ontvangen  € 225.778,45 € 206.089,98 

Overige inkomsten    € 687,64 

Onttrekking aan reserves € 106.502,93 € 35.501,69 

Totale inkomsten € 332.281,38 € 242.279,31 

      

BESTEDINGEN     

Hulpmiddelen: Sta- en zitortheses, tillift, douche 
brancard, aankleedtafels, medische voorzieningen 

€ 74.741,00 € 11.616,70 

Divers ontwikkelingsgericht materiaal: Senso-, leer- en 
spelmateriaal, snoezelkamer, tovertafels  

€ 76.050,66 € 34.369,52 

Overig materiaal  € 53.885,98 € 16.311,16 

Healing Environment  € 31.864,58   

Uitjes & Activiteiten € 7.661,80 € 5.506,33 

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

  € 2.641,00 

Corona aanvragen    € 6.848,00 

aanleg-Buitenspeelplaats-speeltoestellen € 54.247,38 € 57.801,04 

Palliatieve (na)zorg € 35,40 € 239,48 

Besteed aan doelstelling € 298.486,80 € 135.333,23 

Kosten beheer & administratie € 820,29 € 443,15 

Totale bestedingen € 299.307,09 € 135.776,38 

      

SALDO VAN BATEN EN LASTEN € 32.974,29 € 106.502,93 

      

Gereserveerd saldo*** € 46.882,73 € 121.432,28 

Toegezegd en nog te ontvangen** € 15.500,00 € 19.400,00 

Saldo beschikbaar € 1.591,56 € 4.470,65 

 

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.  
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**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 laatste kindvriendelijke inrichting en voorzieningen van 

De Kinderzorg Kliniek in Het Droomhuis vanuit de herbestemmingsgelden van Stichting Kruimeltje, 

als ook voor opleiding & cursus, ontwikkelingsgerichte materialen voor de nieuwe CityKids locatie De 

Samenstroom in Hellevoetsluis en voor de 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. 

 

 


