
Lindafoundation / Kiwanis 

Wie? 

 

- Niamh Werkhoven, 17 jaar, Veendam. Misschien kennen jullie mij wel, 

omdat ik mee heb geholpen bij de Kiwanis run. Ik ben het buurmeisje 

van Gert-Jan, en hoor Gert-Jan vaak over het vergeten kind. Dit spreekt 

mij erg aan, vandaar mijn vraag aan de Kiwanis.  

- N.a.v. Het meedoen van de Miss Charity verkiezingen ben ik in aanraking 

gekomen met de Lindafoundation. Wat mij aanspreekt aan deze 

stichting. Is dat het geld in Groningen blijft. En dat het voor het kind is. 

- Zelf geef ik twee keer in de week les voor stage op de muziek-dans en 

theaterschool in Veendam. 

- Ook heb ik geholpen bij een kerstdiner voor eenzame ouderen. Omdat ik 

het belangrijk vind dat die doelgroep ook onder de aandacht komt. 

 

Wat en Waarom? 

- De wens is in overleg met Gert-Jan een donatie van 500 euro, dit ter 

aanvulling van 405 euro die ik zelf heb ingezameld door cupcakes te 

verkopen, en andere inzamelingen. 

- Als het bedrag voor 14 januari binnenkomt. Word het bedrag 

verdubbeld. Bron; Christina Lazaros, president miss beauty of Groningen 

- De Lindafoundation is een initiatief van Linda de mol, de stichting stelt 

zich ten doel om gezinnen met kinderen die een financieel benarde 

positieve verkeren een cadeautje te geven 

- De Linda.foundation is opgericht in juli 2013. 

- Linda foundation verstrekt eenmalig cadeaubonnen aan een gezin. Deze 

vouchers hebben een waarde van €600.- en kunnen besteed worden bij 

de Albert Heijn, Hema, H&M en intertoys. 

- De gezinnen kiest Lindafoundation niet zelf, ze maken gebruik van de 

contacten van onder meer gemeentes, wijkteams, schuldhulpverleners, 

bewindvoerders, lokale vestigingen van stichting leergeld en de 

voedselbank. 

- Gezinnen die in aanmerking komen, komen in het bestand te staan. 

- De gezinnen die in het bestand staan, moeten een handtekening zetten 

als de cadeaubonnen worden bezorgd. Ook via een gps worden de DHl 

busjes in de gaten gehouden, of ze naar het goede adres gaan. 

- Linda.foundation richt zich op gezinnen met kinderen omdat die nooit 

verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de financiële problemen, 

maar er wel onder lijden. 

 

NOTE van Gert-Jan: 

Mijn inziens is dit waar wij voor staan Kinderen steunen die het niet 

makkelijk hebben. Dit gebeurt ook nog in onze provincie (Oost) Groningen 

en het geld wordt verdubbeld!  

1+1= 3 


