
Aan :   Roelf Smit,  LG divisie 2, Noord Oost 
Van:    Kiwanisclub Veendam,  Marianne Hesse en Henk Spelde,  
Betreft:   Voorstel doel lustrumproject Kiwanis Nederland 
Datum:  5 februari 2019 
 
Inleiding 
De Kiwanisclub Veendam heeft zeer goede ervaringen en contacten met de landelijke Stichting Het vergeten 
Kind. Die ervaringen en contacten zijn ontstaan tijdens een clubproject  waarbij het geldbedrag ( €20.000,-) 
geschonken is aan Het vergeten Kind.  Aan deze schenking werd de voorwaarde gekoppeld om het ten goede te 
laten komen aan een gemeenschappelijk doel in Veendam. De Stichting ging daarmee akkoord, onder 
inhouding van 10 % voor te maken kosten.  
 
Het resultaat is dat de Stichting Het vergeten Kind een bedrag van meer dan € 80.000,- heeft geïnvesteerd in de 
huisvesting van jongeren in een opvangtehuis van het Leger des Heils in Veendam. Het huis was dringend aan 
een uitbreiding en renovatie toe om leven en werken van jongeren in crisissituaties en hun begeleiders 
dragelijker en toekomstgerichter te maken.  
Ook heeft de Kiwanisclub Veendam de handen uit de mouwen gestoken bij het inrichting.  
Kortom: De gemeenschappelijke inzet van Het vergeten Kind en Kiwanis Veendam hebben elkaar versterkt en 
dat heeft uiteindelijk veel meer opgeleverd; niet alleen financieel en de doelgerichte lokale actie, maar ook de 
beeldvorming en de naamsbekendheid zijn in de regio versterkt.   
 
Een illusie of werkelijkheid! 
En waarom zou dit niet op landelijk niveau ook niet mogelijke zijn?!! 
 
Ter gelegenheid van het lustrum van Kiwanis Nederland komt er tijdelijk partnerschap van Kiwanis Nederland 
met de Stichting Het vergeten Kind! Als de  gemeenschappelijke opbrengst van de lustrumprojecten van alle 
Kiwanisclubs in Nederland gedoneerd gaat worden aan de Stichting Het vergeten Kind onder de voorwaarde 
dat doelen voor het besteden van geld in gemeenschappelijk overleg worden bepaald, dan is er sprake van win-
win-situaties.  
 
Immers wij delen onze inzet voor HET KIND, onze naamsbekendheden en PR-campagnes bij het opzetten van 
onze fundraisingsprojecten. Wij doneren de opbrengst en zijn  rechtstreeks betrokken bij één of meerdere 
projecten die gezamenlijk tot stand gebracht worden. Met de begrote opbrengst van het Kiwanis Nederland 
Lustrum Project als cofinanciering zijn zelfs meerdere projecten van de Stichting Het vergeten Kind te 
realiseren.  
 
Nog concreter 
Als een partnerschap gerealiseerd wordt, dan zou voor Divisie 2 van Kiwanis  het doel het Kinderhotel ‘De 
Burcht’ in Wedde mogen zijn. Dit kinderhotel biedt jonge kinderen,- die niet voor geluk geboren zijn-  de 
gelegenheid om een weekend op vakantie te gaan, even prins of prinses te zijn op een echt kasteel en dat 
onder leiding en begeleiding van professionals.  
Het financieren van deze kindervakanties is één aspect. Het in stand houden van een dergelijke voorziening 
vraagt naast grote betrokkenheid van het bestuur,  personeel en vrijwilligers ook  een back-up van lokale 
overheden, zorginstellingen, donateurs en van een ‘grote broer’. En die grote broer kan de Stichting Het 
vergeten Kind zijn. Juist zij, omdat zij elders in Nederland ook een kinderhotel aan het realiseren zijn. 
Als het voortbestaan van het Kinderhotel ‘De Burcht’ op deze wijze in de toekomst verzekerd kan worden, dan 
is er ook in het noorden van het land plaats voor een vergeten kind. En maakt Kiwanis haar doelstelling van 
“Serving the children of the world” waar.  
 
Verzoek aan de Luitenant-Gouverneur 
Hierbij verzoekt de Kiwanisclub Veendam LG Roelf Smit het voornoemde voorstel in overweging te nemen en 
dit voor te leggen op 20 februari 2019 aan het besturenoverleg van zijn Divisie. Bij voldoende draagvlak het 
vervolgens voor te leggen op 7 maart 2019 aan het landelijke bestuur. Graag zij wij bereid het voorstel te 
komen toelichten. Ook kunnen wij een rol spelen bij het benaderen van de Stichting Het Vergeten Kind en het 
bestuur van kinderhotel ‘De Burcht’.  Wij horen graag een reactie op dit initiatief vanuit het veld!!! 
 
Met hartelijke groet,  
Namens de Kiwanisclub Veendam, 
Marianne Hesse en Henk Spelde, Kiwanisclub Veendam. 


