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Voorwoord 
 

In maart 2012 is Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s opgericht. Stichting Kinderfonds Dappere 
Dodo’s zal zorg dragen voor de voortzetting van de projecten en de werkzaamheden, in de ruimste 
zin van het woord, die reeds eerder (vanaf 03-03-2009 tot 22 maart 2012) door Jan Schoo Charity 
Foundation en/of JSCF Beheer B.V. zijn uitgevoerd. 
 
Doel 
Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s heeft als doel het bevorderen en/of het begeleiden van het 
welzijn, de educatie, gezondheid en zelfstandigheid, voornamelijk van kinderen/jongeren tot achttien 
jaar, die minder kansen hebben om zich te ontwikkelen dan leeftijdgenootjes die onder betere 
omstandigheden opgroeien. Zowel door het ondersteunen van (bestaande) projecten, instellingen en 
organisaties met geld, goederen en/of eigen projecten, dan wel het zelfstandig opzetten van 
projecten in Nederland en in andere landen (voornamelijk in ontwikkelingslanden). 
 

Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s is een unieke organisatie in Nederland. Het doel van het fonds 
is erg breed en gericht op de lange termijn.  
Om op de meest effectieve en efficiënte manier het doel te bereiken hebben wij een klein 
professioneel team samengesteld dat nauw samenwerkt en kan overleggen met hulpverlenende 
instanties en andere organisaties. Hiermee worden de lijnen kort gehouden waardoor er sneller 
gehandeld kan worden.  
 

Om het strategische doel te bereiken zullen wij tevens proberen ons zo veel mogelijk te gaan 
koppelen aan gevestigde namen en A-merken. Hiermee bedoelen wij partijen die in de markt al een 
positie hebben bepaald en al grote naamsbekendheid hebben verworven.  
Door hierop mee te liften hopen wij sneller het strategische doel te bereiken en Stichting Kinderfonds 
Dappere Dodo’s te positioneren in de goede doelen markt. Bij de realisatie van het doel is het van 
belang dat iedereen samenwerkt om dit te bereiken en het belang van de kinderen hierbij voor op 
staat. 
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s is verantwoordelijk voor het besturen van de 
stichting. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en  bestuursleden met 
algemene bestuurstaken. 

 
De bestuursleden werken volledig onbezoldigd en ontvangen ook geen vacatiegelden. 

 
De bestuurders zijn benoemd voor een statutair vastgestelde periode waarvoor een rooster van 
aftreden is opgesteld. Tevens heeft het bestuur een directeur aangesteld welke  verantwoordelijk is 
voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van Stichting Kinderfonds 
Dappere Dodo’s. 

 
Het bestuur van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s is in de regel niet betrokken bij de uitvoering 
van hun eigen besluiten. De uitvoering van deze besluiten en van de projecten ligt bij de directeur en 
haar medewerkers(sters). 
De directeur zal op basis van een mandaat haar werkzaamheden uitvoeren. 

 
De besluiten die door het bestuur worden genomen hebben betrekking op zowel beleidsmatige 
aangelegenheden als de dagelijkse gang van zaken, gebaseerd op actuele informatie welke maandelijks wordt 
aangereikt door de directeur. 
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Jaarverslag van het bestuur 
 
Het bestuursverslag van de Stichting geeft een beeld van de organisatie, haar activiteiten, financiële 
positie en wat het bestuur van de Stichting verwacht in 2013. 
 
Algemene informatie 
 
In maart 2012 is Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s opgericht. Stichting Kinderfonds Dappere 
Dodo’s zal zorg dragen voor de voortzetting van de projecten en de werkzaamheden, in de ruimste 
zin van het woord, die reeds eerder (vanaf 03-03-2009 tot 22 maart 2012) door Jan Schoo Charity 
Foundation en/of JSCF Beheer B.V. zijn uitgevoerd. 
 
De doelstellingen van de Stichting zijn vertaald in de onderstaande missie en visie. 
 
Missie 
Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s richt zich op kinderen in Nederland tot 18 jaar, die zich door 
problemen buiten hun schuld niet voldoende kunnen ontwikkelen. Ze willen het heft in eigen hand 
nemen om te werken aan een beter toekomstperspectief. 
Deze kinderen zijn veelal te vinden in de achterstandswijken maar zeker ook daarbuiten.  
Ze worden geholpen middels diverse projecten op gebied van educatie, welzijn en 
gezondheid met als basis theater, film en muziek om zo een mooiere weg naar de toekomst te 
creëren. 
 
Visie 
Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s stimuleert de kinderen om met elkaar op te trekken en te 
werken aan hun sociale & maatschappelijke vaardigheden. 
Hierdoor zullen ze leren respectvol met elkaar om te gaan en bereiden ze zich voor op  
een eerlijke kans in de maatschappij. 
 
Organisatie 
Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s heeft een directeur aangesteld. De directeur is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van Stichting 
Kinderfonds Dappere Dodo’s en zorgt hier met 5 personeelsleden voor. 
 
Bestuur 
Conform de akte van oprichting bestaat het bestuur van de Stichting uit vijf leden (minimaal). Het 
bestuur komt minimaal 3 keer per jaar bijeen. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun 
werkzaamheden. De bestuursleden worden gekozen met algemene stemmen. Bij drie overblijvende 
bestuursleden is het niettemin een wettig bestuur.  
 

Naam:      Functie:   
Mw P.W.J.M van Schijndel   voorzitter    
Dhr. J.C.D. van der Zanden   penningmeester/secretaris    
Dhr. N.J.M. van Schie    bestuurslid    
Dhr. C.H. Merx    bestuurslid 
Vacant      bestuurslid    
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Projecten/activiteiten 
Het is de bedoeling om de bestaande projecten zoals hieronder omschreven voort te zetten. 
Daarnaast willen wij graag, als pilot, uitvoering gaan geven aan een nieuwe versie van het Dappere 
Dodo’s Muziekpaleis en het Dappere Dodo’s Poppentheater waarover wij u hierna ook een indruk 
zullen geven. Als deze opzet van de nieuwe versie zal slagen dan willen wij minimaal 1 nieuwe 
versie als vast project toevoegen aan onze activiteiten. Natuurlijk blijven wij ons ook inspannen om 
tot nieuwe projecten te komen. 
 

Het Dappere Dodo’s Marionettentheater werd gebracht op scholen en instelling, in eerste instantie 
om naamsbekendheid te creëren. Inmiddels zijn wij hierin een andere weg ingeslagen. Wij hebben 
het Marionettentheater ook gebracht bij blinden en slechtzienden en speciaal onderwijs. Deze zet 
was een groot succes. Er wordt zelfs gezegd dat het Marionettentheater het mooiste was van het 
jaar 2011.  
Met de voorstellingen van het Marionettentheater biedt Stichting Kinderfond Dappere Dodo’s 
kinderen vermaak en educatie. Met dit project wordt er een theatershow met authentieke poppen aan 
onze doelgroep aangeboden. 
In deze theaterstukken is een verhaallijn verwerkt waarin kinderen zichzelf kunnen herkennen, denk 
bijvoorbeeld eens aan lastige situaties waarin kinderen zitten en hoe ze hier mee om kunnen gaan. 
Kinderen gaan nadenken over normen en waarden zoals oprecht en eerlijk zijn, niet stelen maar ook 
respect hebben voor elkaar en andere culturen. 

 
Het Dappere Dodo’s Muziekpaleis/Take One Met het Muziekpaleis/Take One proberen wij  door 
middel van muziek, kinderen naar een hoger niveau te tillen waardoor ze op een andere manier naar 
hun kwaliteiten zullen gaan kijken en waarmee wij ze zullen stimuleren en laten ervaren dat ze vaak 
meer talent hebben dan dat ze beseffen. Tijdens de workshops gaan kinderen in op wat er allemaal 
gebeurt of is gebeurd voorbeelden hiervan zijn verwerking van het verlies (door ziekte) van een 
klasgenootje, het aangeven dat men zich in een overvolle wereld die als maar doordraait vaak 
eenzaam en alleen kan voelen, maar ook het gemis van liefde en genegenheid komen aan de orde. 
Nadat ze het vertouwen hebben in de vakdocent schrijven ze hierover een tekst. Deze tekst gaan ze 
zingen en hiervan wordt ook met de kinderen/jongeren een DVD gemaakt die later professioneel en 
feestelijk wordt gepresenteerd aan de kinderen/jongeren zelf, ouder(s), verzorger(s), begeleiding, 
school en klasgenootjes.  
 
Graag willen wij meer diepgang brengen in de voornoemde bestaande projecten. Onze gedachten 
hierover treft u hierna aan. 
 
Muziekpaleis Xspecial 
Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s wil het Muziekpaleis introduceren in Nederlandse 
achterstandswijken. Door muziek naar kinderen in achterstandswijken te brengen (8 workshops, 1 
per twee weken) komen verborgen talenten naar boven en kijken de jongeren naar hun ware ik. 
Hierdoor probeert Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s ze op een betere weg naar de toekomst te 
zetten. Ook zijn er nog een aantal andere belangrijke aspecten welke door het Muziekpaleis 
ondervonden worden: 
  - Respect voor anderen 
  - Vergroten van zelfvertrouwen 
  - Leren uiten van emoties 
  - Ontwikkelen en ontdekken van (verborgen) talent(en). 
  - Imagoverbetering van de doelgroep 
  - Omgaan met andere culturen 
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Om dit project te kunnen financieren zullen wij een subsidieaanvraag doen bij het   Amsterdams 
Fonds voor de Kunst. Het is de bedoeling dat de pilot als eerste zal gaan plaats gaan vinden in 
Amsterdam ZO,  de Bijlmer.  
Poppentheater Xspecial 
Naast het Dappere Dodo’s Marionettentheater biedt Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s ook 
reguliere voorstellingen van het Dappere Dodo’s Poppentheater. Met deze voorstellingen bieden wij 
de kinderen vermaak en educatie en laten ze helemaal opgaan in de spannende avonturen van Jan 
Klaassen en Katrijn, ook in deze verhalen zijn boodschappen m.b.t. normen en waarden verwerkt. 
Denkt u hierbij dan aan Jan Klaassen die ’s-avonds gezellig naar het café is geweest en daar 
limonade met slagroom heeft gedronken. Natuurlijk blijkt dat dit het welbekende pilsje is en dat hij 
daardoor geen geld meer heeft om een cadeautje te kopen voor de koning, terwijl Jan Klassen voor 
de verjaardag van de koning is uitgenodigd, oei, oei, ! Hoe wordt dat opgelost. 
 
Met dit project wil Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s een stap verder gaan. Deze 
theatervoorstellingen met authentieke poppen willen wij op andere wijze aan onze doelgroep aan 
gaan bieden. Het is de bedoeling om een speciale verhaallijn te maken, gericht op een situatie 
waarin een kind zich kan bevinden. Hierbij kan worden gedacht aan kinderen die zich in een 
thuissituatie bevinden waar sprake is van alcohol-, drugs- of gokverslaving, kinderen die mishandeld 
of misbruikt worden of kinderen waarvan de ouders zich in een andere, bijv. financieel, zeer lastige 
positie bevinden. 
 
In groepjes kunnen kinderen, onder begeleiding van de juiste professionals zoals psycholoog, 
pedagoog etc., luisteren naar het verhaal en later ook in gesprek gaan met de theaterpoppen 
(kinderen praten nu eenmaal eerder tegen poppen dan tegen mensen).  
 
Daarna kan de professional samen met de kinderen een eigen verhaal schrijven en hiervan kan een 
boekje worden gemaakt. Ook is gebleken dat kinderen zich gaan realiseren, als dit in groepjes wordt 
gedaan, dat ze niet het enige kind zijn maar ook anderen in zo’n positie zitten. Naast het gesprek 
tegen de poppen en met de professionals kunnen ze ook met hun lotgenootjes op hun eigen niveau 
in gesprek gaan. Het vorenstaande is bedoeld om kinderen te helpen bij het herstel-
/verwerkingsproces.  
 

Maatschappelijke Stage Mongolië 

In 2012 hebben wij uitvoering gegeven aan diverse werkzaamheden die betrekking hadden op de 
maatschappelijke stage naar Mongolië met jongeren van Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De 
Hilt waaraan in 2013 uitvoering zal worden gegeven. 

Bestedingen aan doelstelling ten opzichte van de baten 
Het percentage dat besteed is aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten uit 2012 is 
44,96%.  
 

Bestedingen aan fondsenwerving ten opzichte van de baten 
De stichting Jan Schoo Charity Foundation is hoofddonateur van Stichting Kinderfonds Dappere 
Dodo’s. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s ontvangt jaarlijks een donatie vanuit de stichting Jan 
Schoo Charity Foundation waarmee de activiteiten alsmede overige kosten van o.a. webhosting, 
kosten kamer van Koophandel, kosten voor materialen alsmede kantoor- & personeelskosten 
vooralsnog volledig kunnen worden gefinancierd. 
De kosten voor fondsenwerving bedragen 13,80%.  
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Vrijwilligersbeleid 
Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s zich 
ondersteunen en adviseren door een aantal (vaste) vrijwilligers en (professionele) adviseurs op het 
gebeid van; 

 Financieel beleid; 

 Personeelszaken; 

 Coachen op allerlei gebied en;  

 Uitvoering van projecten; 
 
Toezichthouder 
Het bestuur van de Stichting heeft de taak het besturen van de Stichting Kinderfonds Dappere 
Dodo’s. Zij moeten erop nazien dat de statuten van de Stichting worden nagevolgd. 
 
Communicatie met belanghebbende 
Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s wil zich professioneel opstellen en heeft daarom een 
personeelslid dat zich naast andere werkzaamheden ook bezig houdt met marketing & 
communicatie. Door deze combifunctie kan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s de kosten 
beperken. 

 
Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheid om free publicity  in te zetten. Hierbij kan worden 
gedacht aan persberichten, columns maar zeker ook aan mond tot mond reclame en het gebruik 
Social Media.  

 
Onze website is modern en bevat veel informatie. Daarmee is onze website, www.dappere-dodos.nl 
ook een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers maar ook voor 
onze (toekomstige) samenwerkingspartners.  
Op onze website is informatie te vinden over onze projecten. Ook is het mogelijk via onze website op 
ons YouTube kanaal in te loggen en zelf de filmpjes te bekijken en te zien hoe de deelnemers de 
projecten ervaren. 
Verder is het mogelijk om via onze site donateur te worden, maar men kan zich ook via onze website 
afmelden als donateur. 
 
Financiële middelen  
Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s ontvangt jaarlijks een donatie vanuit de stichting Jan Schoo 
Charity Foundation. Daarnaast worden projecten gesponsord door particulieren en door bedrijven uit 
de streek. Op deze manier heeft Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s voldoende liquiditeit om haar 
doelstelling uit te voeren. 
 

Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s besteedt het overgrote deel van de donaties aan de projecten 
en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewust zijn dat de projecten t.b.v. 
de kinderen/jongeren nagekomen en gerealiseerd kunnen worden. 

 
Concreet betekent dit een financieel beleid dat er vanuit gaat dat de huidige beschikbare donatie en 
een toezegging daarvan voor de komende 5 jaren aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Voor de 
meerjarenbegroting verwijzen wij u graag naar de bijlagen. 
 

http://www.dappere-dodos.nl/
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Omdat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s werkt met donaties t.b.v. de projecten wordt door 
Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s niet met gelden belegd. De donaties staan op een 
spaarrekening waarover Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s de vrije beschikking heeft.  
 
 
De financiële situatie van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s is volledig openbaar en het 
financiële jaarverslag zal op onze website worden geplaatst. 
 

Het bestuur van de Kinderfonds Dappere Dodo’s bedankt alle vrijwilligers en medewerkers voor alle 
steun en support.   
 
 

Helmond,   
 
 
 
 
 
De voorzitter, 
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Jaarrekening per 31 december 2012 
(na resultaatbestemming) 
Activa  31 december 2012 
  

 

VASTE ACTIVA    
    
Financiële vaste active  0  
Overige financiële activa  0  
   0 
VLOTTENDE ACTIVA    
    
Voorschotten  2.388  
Vorderingen  426  
Liquide middelen  70.335  
  

 

 
   73.149 
    
   

 

   73.149 
   

 

 
 
Passiva  31 december 2012 
  

 

RESERVES EN FONDSEN    
    
Continuïteitsreserve  45.316  
Overige reserves    
  

 

 
   45.316 
    
KORTLOPENDE SCHULDEN    
    
Crediteuren  13.545  
Overige schulden en overlopende 
passiva 

 7.500  

Reserveringen  6.788  
  

 

 
   27.833 
   

 

   73.149 
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Staat van baten en lasten over 2012 
  31-12-2012 
  

 

Baten   
Baten uit eigen fondsenwerving 280.763  
Baten uit gezamenlijke acties 3.405  
Baten uit acties Sinterklaasfeest  2.603  

Baten uit verkoop DVD Sinterklaasfilm 4.727  
Baten uit Sponsors 0  
Overige baten, donateurs 0  
 

 

 
 291.593  
Lasten/Projecten   
Muziekpaleis/Take One  10.797 
Marionettentheater/Kris Kras  21.402 
Sinterklaasfeest  24.537 
Sinterklaas Film  43.345 
Mongolië  15.433 
Overige projecten  15.611 
  

 

  131.125 
Werving Baten   
Kosten eigen fondsenwerving  25.780 
Kosten gezamenlijke acties  0 
Kosten acties derden  14.481 
Kosten verkrijging subsidies overheden  0 
Kosten   4.227 
  

 

  44.488 
Beheer en Administratie   
Kosten beheer en Administratie  70.664 
 

  

Som der Baten 291.593  
Reserve   45.316 
Som der Lasten  246.277 

 
Het percentage fondsenwerving is (norm 25%) 13,80% 
(Kosten fondsenwerving als percentage van Baten uit eigen fondsenwerving) 
 
Het bestedingspercentage is:   44,96% 
(Totaal besteed aan doelstelling als percentrage van Som van de Baten) 
 
Het bestedingspercentage lasten is:  53,24% 
(Totaal besteed aan doelstelling als percentage van Som van de Lasten) 
 
Er is een reserve opgebouwd van een bedrag groot € 45.316 
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Lastenverdeling over 2012 
 
 

 Muziek 
Paleis/ 

Take One 

Marionette
ntheater/Kr

is Kras 

Sinter- 
klaas 
feest 

Sinter- 
klaas 

film 

Mongolië Overige  
Projecten 

 

Werving 
& baten 

Beheer & 
Admini-

stratie 
 

        

 € € € € € € € € 
Inhuurkosten derden 1.351 12.759 9.148 14.303 10.859 1.864   
Direct Personeel 7.656 6.853 13.599 27.252 2.784 8.379 25.780 33.650 
Reclamekosten       14.481  
Website        1.084 
Kantoorbenodigd 483 483 483 483 483 1.450  3.960 
Huisvesting 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 3.169 4.227 4.228 
Ext. Ondersteuning        24.395 
Auto 250 250 250 250 250 749  2.000 
Administratiekosten        1.347 
         
Totaal 10.797 21.402 24.537 43.345 15.433 15.611 44.488 70.664 
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Algemene Grondslagen voor de jaarrekening 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld. 
Vreemde valuta 
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum, behoudens voorzover het koersrisico is afgedekt. In die gevallen vindt waardering 
plaats tegen de overeengekomen termijnkoersen. De uit de omrekening voortvloeiende 
koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, behoudens die op leningen op 
lange termijn, die betrekking hebben op de financiering van buitenlandse deelnemingen. De 
koersverschillen op deze leningen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen 
gebracht. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt 
tegen de koers van afwikkeling. 
Financiële vaste activa 
De onder de overige financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De overige financiële vaste 
activa (waaronder effecten) die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de 
onderneming duurzaam te dienen, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (waarde per 
verkrijgingsmoment). 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijke geachte 
afwaardering voor mogelijke oninbaarheid. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over 
het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; 
verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
Baten 
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen bedragen voor de in het verslagjaar 
ontvangen fondsen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012  
 
VASTE ACTIVA 
Financiële vaste activa 
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: 
Stand per 31 december 2011     €                         0 
Waarde stijging/vermindering     €                         0 
Stand per 31 december 2012     €                         0 
 
Liquide middelen 
Kas        €          1.614 
ING Spaar       €       55.000 
ING Bank, rekening courant .525    €         11.111 
ING Bank, rekening courant .788    €        2.609 
        €      70.334   
 

RESERVES EN FONDSEN 
 
Continuïteitsreserve 
 
De continuïteitsreserve heeft betrekking op de nog niet verbruikte donaties 
 
Stand per 31 december 2000     €                         0 
Stijging/vermindering reserve    €                45.316 
Stand per 31 december 2012     €                45.316 
 
Overige reserves 
 
Stand per 31 december 2011     €                        0 
Staat van baten en lasten 2012    €                  0 
Stand per 31 december 2012     €                  0  
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
Overige schulden en overlopende passiva 
 
Verschuldigde loonbelasting 2012    €         5.732 
Rekening Courant JSCF     €         1.768 
Rente en kosten bank      €                0 
        €         7.500 
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Projecten en de toekomst 
 

In januari van dit jaar hebben Fritz Hörter (creatief therapeut op De Hilt), Stanny Roodselaar 
(taaltrainer Engels en vrijwilliger maatschappelijke stage) en Willemien van Hout (orthopedagoog op 
De Hilt) het initiatief genomen om het projectplan betreffende een maatschappelijke stage in 
Mongolië voor leerlingen van De Hilt bij stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s aan te bieden met het 
verzoek te bezien of er mogelijkheden zijn om tot een samenwerking te komen. 

De keuze voor een maatschappelijk stage in Mongolië is niet toevallig ontstaan. Fritz en Stanny 
hebben al een jaar vrijwillig gewerkt in het kindertehuis en de daarbij horende school voor 
weeskinderen. Voor komend jaar is het idee ontstaan om te kijken of het realiseerbaar is om de 
leerlingen van De Hilt, naast hun gewone stage, een maatschappelijke stage te laten volgen in het 
kindertehuis en de school. 

Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt is een school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar met 
gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. De Hilt heeft een hoog ontwikkeld 
pedagogisch klimaat met specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De filosofie 
van de Hilt is om een zodanig klimaat te creëren waardoor, met ondersteuning en begeleiding op 
sociaal emotioneel gebied, het kind leert om op een positieve manier sociale relaties aan te gaan en 
weer tot leren kan komen door het opdoen van positieve ervaringen. De Hilt is aangesloten bij de 
Aloysiusstichting. 
 
Vanuit het leerlingenperspectief is deze stage voornamelijk bedoeld voor de verdere ontwikkeling van 
sociale en communicatieve vaardigheden en het leren werken in een team. Stage lopen in het 
buitenland draagt bij aan een professionele en een persoonlijke ontwikkeling. De leerlingen leren de 
Engelse taal praktisch toe te passen. Ze ervaren het wonen en werken in een andere cultuur en ze 
leren veel nieuwe mensen kennen. Natuurlijk bestaat de stage niet alleen uit werken. Er is ook tijd 
voor andere dingen, zoals het ontdekken van de cultuur / tradities en de culturele activiteiten van 
Mongolië. Het is ook de bedoeling om de leerlingen maatschappelijk bewust te maken. Om jongeren 
ook verantwoordelijkheid voor anderen en respect voor elkaar te leren ontwikkelen, moeten ze 
kunnen 'oefenen in samenleven'. Deze stage is geen 'gewone' stage, het gaat er ook om anderen te 
helpen door het doen van vrijwilligerswerk. Deze stage is een manier om normen en waarden over te 
dragen met meer dan woorden alleen. 
 
Deze buitenlandse maatschappelijke stage zal plaatsvinden in het Lotus Children’s Center. In het 
weeshuis en de school van het Lotus Children’s Center zullen de leerlingen van De Hilt stage lopen. 
Tevens hopen wij op deze manier een langdurige samenwerking te bereiken met een 
vriendschapsrelatie tussen beide scholen.  
Verder is dit project voor kinderen van De Hilt een unieke kans om te zien dat school en samenleving 
niet los van elkaar staan. Op deze manier kunnen de leerlingen zien en ervaren hoe ze hun steentje 
kunnen bijdragen aan de samenleving. Door te ervaren dat sommige jongeren in andere landen het 
nog veel moeilijker hebben en te zien dat er nog steeds voor elk kind hoop is, ervaren de leerlingen 
dat hun eigen positie relatief is. 

Aan deze maatschappelijke stage zal in de periode 15 t/m 30 april 2013 uitvoering worden gegeven. 
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Oeganda  

In 2012 heeft stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s bijgedragen aan een (maatschappelijke) stage in 
Oeganda. Nederlandse Jongeren zijn naar Oeganda geweest om daar de handen uit de mouwen te 
steken en kinderen in Oeganda op weg te helpen.  

Hieronder treft u een verslag aan van een van de studenten. 

Ik ben Femke Ketelaar en volg de opleiding design op De Groene Campus in Helmond. In maart 
2012 ben ik met het project “Green Experience’’ op internationale stage naar Oeganda geweest. Hier 
zijn we bij verschillende projecten geweest om ons steentje bij te dragen. We zijn begonnen in 
Kibinge, dit is een klein dorp met een basisschool waar ongeveer 900 kinderen op zitten waarvan 
een derde wees en nog een derde half wees is. Meestal zijn hun ouders overleden aan aids. Hier 
hebben wij dankzij de sponsoren veel kunnen bereiken. Er is bijvoorbeeld een speelhoek gemaakt in 
het community house waar alle kinderen van het hele dorp kunnen komen en hopelijk even alles 
vergeten. Ook is er een wip gemaakt, een vloer gegoten in één van de lokalen en een start gemaakt 
voor een meubelmakerij bij de school. Ook zijn er verschillende workshops gegeven door de 
studenten van de “Green Experience’’, zoals een sportworkshop, een muziekworkshop, knuffels 
maken en armbandjes maken. Dit allemaal in 4 volle dagen.  

Dit was wel de meest heftige ervaring van heel de reis, aangezien je hier een duidelijk beeld krijgt 
van hoe mensen daar leven, en wat voor kansen de kinderen daar krijgen. Wat hier 
vanzelfsprekend is, hebben de kinderen daar allemaal niet.  

Na deze indrukwekkende dagen zijn we vertrokken naar Kalinzu forest, hier is een educatie 
centrum opgericht door het Jane Goodall Institute (bescherm organisatie van de chimpansees) om 
vooral kinderen bewust te maken hoe ze met de natuur om horen te gaan. Dit proberen ze onder 
andere door een leuk educatief lesprogramma samen te stellen en zo de aandacht van de kinderen te 
trekken. Ook is er het plan om hier in de toekomst een toeristische trekpleister te maken. Er is 
daarbij gedacht aan het idee voor een canopy walk (touwbrug tussen de toppen van bomen), een 
idee dat jaren geleden al bij het Jane Goodall Institute is ontstaan maar nooit is doorgezet omdat er 
een probleem zou kunnen ontstaan door de confrontatie tussen mens en chimpansee. Een van de 
studenten, die mee was op reis, loopt stage bij Stichting Aap en weet dus veel van chimpansees en 
hun manier van doen af. Hierdoor heeft zij een mooi concept kunnen bedenken voor de eventuele 
canopy walk. We zijn begonnen met het maken van een maquette van de canopy walk. Ook werd er 
door mensen een soort hindernis baan gemaakt voor de kinderen. Hierbij heeft één van de jongens 
van de groep een leuk educatief verhaal bedacht over spider Jimmy. Andere mensen hebben dit idee 
opgepakt en zijn begonnen met het maken van een poppenkast. Uiteindelijk is het verhaal 
aangepast op de poppenkast en de hindernisbaan om een mooi en spannend leerzaam verhaal te 
hebben voor de lokale kinderen en over het beschermen van het oerwoud. 

Als afsluitend project zijn we bij Builidi Ecocafe geweest, dit is ook een initiatief van het Jane 
Goodall Institute. Het is een café op de toeristische route van Oeganda waar verder nog niets is 
voor de toeristen om even uit te rusten. Hier zijn wij bezig geweest met het verder uitwerken van de 
inrichting van het interieur en de tuin. Dit allemaal op een ecologisch verantwoorde manier. Wij 
hebben een terras gemaakt, een etentje georganiseerd voor de lokale bevolking zodat ze beleven hoe 
wij denken dat de toeristen het graag zouden willen. Ook is er van bamboe een wand gemaakt voor 
het toiletgedeelte zodat je niet meteen bij de toiletten naar binnen kijkt wanneer je aan het eten bent. 
Zelf ben ik bezig geweest met een recycle-ontwerp van oude plastic flesjes te maken. Voor de 
bevolking van Oeganda is het normaal dat plastic flesjes op straat worden gegooid of verbrand 
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worden. Dit is natuurlijk niet goed voor het milieu en gezondheid. Stel je voor dat je vanaf dat je 
klein bent altijd maar giftige stoffen binnen krijgt van verbranding van afval, hier moet dus iets 
aan gebeuren. Mijn visie voor de toekomst is om workshops te geven over hoe en wat je allemaal 
van plastic kan maken. In Oeganda wordt veel aan muziek gedaan. Je kunt bijvoorbeeld laten zien 
hoe je van plastic flesjes verschillende instrumenten kunt maken. De volgende stap is voor mij dan 
een handleiding maken zodat de kinderen in Oeganda zelf aan de gang kunnen en hun eigen 
instrumenten kunnen maken van afval. Hier zou eventueel ook een uitwisseling kunnen  ontstaan 
van ideeën van Nederlandse kinderen met ideeën van Oegandese kinderen. Verder is het de 
bedoeling dat er uiteindelijk met meer afval producten gemaakt kunnen worden. Waarvan ik dan 
de basis leg en de kinderen er zelf mee verder kunnen. 

Mijn ervaring in Oeganda was dat het een heel mooi land is met aardige mensen die graag veel 
willen bereiken maar daar vaak de middelen niet voor hebben. Om kinderen een betere toekomst te 
bieden is er nog veel nodig om dit voor elkaar te krijgen maar denk wel dat elk ‘’klein’’ beetje helpt 
en misschien wel een grote impact kan hebben op de samenleving. Ik heb wel het gevoel dat wij op 
elke locatie iets bij hebben kunnen bijdragen aan of de samenleving of de natuur. Het belangrijkste 
uitgangspunt is dat kinderen de toekomst zijn. “Green Experience’’ is een meerjarig project, waarbij 
elk jaar leerlingen terug gaan om op te pakken wat er de vorige jaren is gebeurd. Zelf heb ik erg 
veel geleerd en hoop dat ik volgend jaar weer deel zou kunnen nemen aan de reis zodat ik mijn 
ideeën zelf verder uit kan voeren.  

Met dank aan Dappere Dodo’s voor hun bijdrage aan mijn reis! 

Toekomst 

Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s wil zich met name richten op kinderen uit de doelgroep in 
Nederland. In de statuten is wel opgenomen dat wij ons ook kunnen en mogen inzetten van kinderen 
in met name ontwikkelingslanden.  

De komende jaren willen wij ons daarom dan ook meer richten op de maatschappelijke stage naar 
Mongolië. De maatschappelijke stage naar Mongolië past beter bij de doelstelling van het kinderfonds 
omdat de jongeren uit Nederland, die binnen de doelgroep van het kinderfonds vallen, zelf naar het 
buitenland gaan om daar weer kinderen/jongeren, die ook te kampen hebben met vergelijkbare 
problemen, te helpen. 

Muziekpaleis Xspecial. 

In dit jaar hebben wij met diverse partijen aan tafel gezeten en diverse werkzaamheden uitgevoerd 
voor het projectplan Muziekpaleis Xspecial. Ook hebben na afronding van het projectplan een 
subsidieaanvraag voor het project ingediend bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst.  

Op d.d. 13 november 2012 mochten wij bericht ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst 
dat men niet aan ons verzoek kon voldoen. Een van de argumenten hiervoor was dat schoolverlater 
en daklozen niet aan het project konden deelnemen.  

Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s had in overleg met de samenwerkingspartijen hierin 
besproken dat wij ons met dit project juist konden richten op de jongeren die wel naar school gaan 
ten einde andere jongeren te stimuleren ook naar school te gaan waardoor men aan het project zou 
kunnen/mogen deelnemen. 
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Toekomst. 

Omdat de subsidieaanvraag bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst niet is gehonoreerd willen wij 
proberen om het Muziekpaleis Xspecial 2013 toch vorm te gaan geven maar in zeer afgezwakte vorm 
gezien de hoge kosten die aan het uitgebreide project gekoppeld zijn. 

Zo geven wij de kinderen in Amsterdam Z.O. toch de gelegenheid om aan het muziekpaleis Xspecial 
deel te nemen. 

In oktober 2012 werd aangekondigd dat de gemeente Den Haag 11 miljoen euro zal uittrekken om de 
Schilderswijk leefbaarder te maken. Het actieplan moet vroegtijdige schoolverlaten, overlast door 
jongeren en criminele jeugdbendes tegen gaan. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s zal haar 
projectplan Muziekpaleis Xspecial naar de gemeente Den Haag toezenden. Het projectplan is goed 
aan te passen/om te vormen voor gebruik in Den Haag en mogelijk kunnen wij dan in 2013 ook 
jongeren in Den Haag aan het plan laten deelnemen. 

Top Golf 

In 2012 hebben wij ook diverse werkzaamheden verricht om te bezien of een aangeboden projectplan 
in het kader van de Golfsport te realiseren zou zijn en het leek ons een goed idee om, indien mogelijk, 
de bestaande projecten aan te vullen met een project op gebeid van sport/beweging. Omdat het 
betreffende project omvangrijk was en hiervoor vanuit het Kinderfonds onvoldoende financiële 
middelen waren hebben wij getracht om hiervoor aansluiting te vinden bij Jumbo Golfwereld. Helaas 
was het financieel niet haalbaar en het project te bewerkelijk waardoor is besloten hiervan ver geen 
uitvoering te gaan geven. 

Magic Unlimited 

In 2012 hebben wij onze magische ambassadeurs ingezet om kinderen te voorzien van een geweldige 
show. Waardoor ze zich even konden onttrekken aan de dagelijkse beslommeringen en mochten 
leven in een wereld van betovering. Magic Unlimited was met name betrokken bij het sinterklaasfeest 
maar ook tijdens een feest in Nunspeet dat in samenwerking met een media bedrijf door het 
kinderfonds was georganiseerd voor kinderen uit de doelgroep van Dappere Dodo’s. Als ambassadeur 
van het kinderfonds Dappere Dodo’s wil Magic Unlimited haar steun geven. Het liefst willen de 
illusionisten daadwerkelijk wat gaan betekenen voor de doelgroep van het Kinderfonds.  

Toekomst 

Als er een show van Magic Unlimited wordt gegeven is dat voor een grote groep kinderen/jongeren 
tegelijk. Veel kinderen/jongeren uit de doelgroep van Dappere Dodo’s komen nooit in het theater 
omdat de kinderen/jongeren dan met te veel prikkels in aanraking komen, intern verblijven en niet 
buiten het terrein mogen komen, de ouders/verzorgers dit niet aandurven en/of omdat de financiële 
middelen hiervoor ontbreken.  

Kinderfonds Dappere Dodo’s wil de doelgroep graag laten ervaren hoe het is om naar het theater te 
gaan. Door besloten show te geven voor enkel kinderen uit de doelgroep van Dappere Dodo’s is de 
drempel om met de kinderen/jongeren naar het theater te komen voor de ouders/verzorgers een stuk 
lager.  



  

  

 

  

 

  
Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s – Helmond   Pagina 18 van  22 
  

 

 

In de toekomst kunnen wij nog eens opnieuw gaan kijken naar het voorstel dat door Magic Unlimited 
is gedaan ten einde de kwaliteiten van deze illusionisten in te zetten in het kader van fondsenwerving 
om zo meer gelden te kunnen genereren die ten gunste komen van onze andere projecten. 

Marionettentheater en poppentheater 

In 2012 zijn er diverse theatervoorstellingen gegeven door het Nederlands Marionettentheater en het 
Poppentheater Kris-Kras. 

Het kinderfonds biedt hiermee kinderen vermaak en educatie. Met deze projecten wordt er een 
theatershow met authentieke poppen aan onze doelgroep aangeboden. In deze theaterstukken is een 
verhaallijn verwerkt waarin kinderen zichzelf kunnen herkennen. Naast de reguliere voorstellingen 
wil het kinderfonds graag een stapje verder gaan zodat de kinderen na afloop van de voorstelling in 
een groep samen, of alleen met de docent of groepsleider een gesprek aangaan en hun 
bevindingen/ervaringen vertellen of in een boekje omschrijven. Het idee is om hieraan i.s.m. het 
Poppentheater Kris-Kras uitvoering te gaan geven. 

Toekomst 

Kinderfonds Dappere Dodo’s wil ook de jongere kinderen kennis laten maken met theater maar 
tevens ook een educatieve boodschap meegeven. Het geven van de voorstellingen van het 
Marionetten- en poppentheater willen wij dan ook graag in de toekomst blijven geven. In het jaar 
2013 zullen wij ook verder gaan praten met de uitvoerende van het Poppentehater Kris-kras om te 
bezien hoe wij vorm kunnen gaan geven het uitdiepen van de Poppentheater voorstellingen. 

Muziepaleis/TakeOne 

Muziekpaleis  

In 2012 hebben wij helaas onvoldoende uitvoering kunnen geven aan het project Muziekpaleis. De 
reden hiervan is het ontbreken van een vakdocent.  

Met het Muziekpaleis probeert het kinderfonds door middel van muziek, kinderen naar een hoger 
niveau te tillen. Op een andere manier naar hun kwaliteiten te kijken en ze zo te stimuleren en te 
laten ervaren dat ze vaak meer talent hebben dan ze beseffen. 

Het maken van muziek is voor veel jongeren een grote passie en uitlaatklep. Als daarbij ook nog eens 
een mooie videoclip wordt gemaakt met de jongeren zelf krijgen de jongeren een prachtig 
audiovisueel document voor de toekomst in handen waar ze trots op kunnen zijn.  

In samenwerking met de cursusleider gaat een groep van zo’n 8 jongeren op een creatieve wijze aan 
de slag met muziek en beeld. Verspreid over een 4-tal workshops gaan jongeren samen een beat en 
een lied bedenken en opnemen, waarbij een videoclip het creatieve proces van de jongeren op een 
leuke en spontane wijze in beeld brengt. Tijdens de workshops worden de talenten van de jongeren 
naar boven gehaald. Gedurende de workshops is het belangrijk dat men elkaar respecteert en samen 
met elkaar het eindresultaat maakt. Elkaar waarderen en respecteren staat dus hoog in het vaandel. 

TakeOne 

Verder is er in 2012 wel een nieuw project tot stand gekomen tw. TakeOne. 



  

  

 

  

 

  
Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s – Helmond   Pagina 19 van  22 
  

 

 

Dappere Dodo’s TakeOne is een project waarbij drama, acteren en filmtechnieken centraal staan. 
Kinderen uit de doelgroep van Dappere Dodo’s gaan op zoek naar hun verborgen acting-skills. Samen 
met een begeleider schrijven de kinderen een eigen script, ervaren ze hoe het is om vóór maar ook 
achter de camere te staan en leren ze verschillende acteertechnieken. Dit project is bedoeld om 
kinderen met een andere blik naar de toekomst te laten kijken. Met als uitgangspunt “vaak kun je 
meer, dan je zelf beseft”. 

Veel kinderen in de doelgroep van Dappere Dodo’s hebben een gedragsstoornis. Ze zijn bang voor het 
onbekende en hebben een andere blik op de toekomst. Door het project TakeOne kunnen wij laten 
zien dat de kinderen meer in hun mars hebben. Het oefenen met een coach en zich verplaatsen in een 
andere rol, waarbij ze een keer niet “zichzelf” hoeven te zijn, lijdt vaak tot spectaculair resultaat. 

Dit project is vergelijkbaar met het Muziekpaleis maar heeft als insteek “film”.  

Het projectplan is in 2012 uitgewerkt en ook zijn in 2012 al de eerste pilots uitgevoerd. Hieraan kon 
uitvoering worden gegeven door het eigen personeel van het kinderfonds. De organisaties waar de 
pilots zijn uitgevoerd waren enthousiast. 

Toekomst 

Het bestaande project, Muziekpaleis, willen wij graag nieuw leven in blazen. Dit zal inhouden dat er 
gezocht moet worden naar een kundig persoon ten einde de workshops weer te kunnen gaan geven 
aan de jongeren binnen onze doelgroep. Gezien het enthousiasme waarmee de pilots van het project 
TakeOne door de jeugdzorginstellingen zijn ontvangen is het de intentie van het kinderfonds om ook 
de workshops van TakeOne te professionaliseren en veelvuldig uit te zetten. 

Dappere Dodo’s Kalender  

Wij hebben een start gemaakt met het samenstellen van de Dappere Dodo’s Kalender. Hiermee geven 
wij de doelgroep van Dapper Dodo’s een kans om samen met hun idool op de foto te gaan en een 
praatje te maken. Deze foto zal tevens worden gebruikt voor de Dappere Dodo’s kalender.  

Toekomst 

Op het moment dat de kalender klaar is wil Kinderfonds Dappere Dodo’s proberen om de kalender 
via de website maar ook via de idolen waarmee de kinderen op de foto zijn gegaan te verkopen. De 
opbrengst hiervan komt dan ten gunste van de projecten van het Kinderfonds. 

Kies 

Dit jaar hebben wij ook contact gehad met een KIES coach uit onze omgeving. Deze organisatie heeft 
het kinderfonds om financiële middelen gevraagd zodat de doelgroep aan het kiesproject kon 
deelnemen. Om een goed oordeel te geven over het project en om een juiste beslissing hierin te 
nemen, mede gezien de hoge kosten per kind,  hebben wij gevraag om meer informatie. Deze 
informatie is helaas uitgebleven op basis waarvan is besloten niet aan het project deel te nemen. Het 
project was gericht op kinderen die te maken hebben met het proces van de scheiding van ouders. 
Door middel van voornamelijk spel en creatieve werkvormen doorlopen de kinderen een speciaal 
ontwikkeld programma over het proces van Scheiden. Kinderen leren beter om te gaan met de soms 
verwarrende situatie waarin ze verkeren.  
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Bron http://kiesvoorhetkind.nl/  

 

Geuzen verbond  

Ook is er in 2012 contact geweest met het Geuzen verbond voor een eventuele samenwerking ten 
einde de doelgroep van beide stichtingen te kunnen bedienen. Zowel het Geuzen verbond als 
Kinderfonds Dappere Dodo’s zijn enthousiast en proberen een weg naar samenwerking te vinden. 

Het Geuzen Verbond helpt jongeren die het even moeilijk hebben weer vooruit met een activiteit die 
er toe doet! Als jongeren zijn aangewezen op de Jeugdhulpverlening, om wat voor reden dan ook, dan 
kunnen ze een beroep doen op Het Geuzen Verbond. 
Door middel van positieve (leer-) activiteiten in binnen- en buitenland geeft het Geuzen Verbond een 
steuntje in de rug waardoor ze er weer goed tegenaan kunnen. 

Het Geuzen verbond geeft samen met professionele organisaties die er alles aan doen om de jongeren 
die positieve ervaring te geven die ze verdienen en die ze vooruit helpt. 

Toekomst 

Het is de intentie om in 2013 verder met elkaar aan tafel te gaan om te bezien of er  
samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst zijn, e.e.a. in het belang van beide doelgroepen. 

De Smaakmakers  

In 2012 is een aanvang gemaakt het de ontwikkeling van het project “Dappere Dodo’s de 
Smaakmakers”.  

Een culinaire activiteit van Kinderfonds Dappere Dodo’s i.s.m. het Kookstudio Gilde gericht op 
jongeren met problemen van psychische, sociale of financiële aard. Kinderfonds Dappere Dodo’s en 
het Kookstudio Gilde willen deze jongeren kookworkshops aanbieden verzorgd door kookstudio’s 
aangesloten bij het Kookstudio Gilde.  

Onder begeleiding van een ervaren kookstudiokok gaat een groep jongeren samen koken. Samen 
koken heeft als doel dat het vertrouwen toeneemt, de communicatie groeit en de angst voor het 
aannemen en geven van opdrachten minder wordt. De eerste stappen naar zelfstandigheid. Tevens 
leren ze ook meer over voeding en het bereiden van gerechten. 

Koken betekent ook durf en creativiteit tonen, en daarnaast is het ook nog gezellig om samen te doen!   

Verder is het de bedoeling dit project zo veel mogelijk zelffinancierend te maken. Hiervoor is een 
afspraak gemaakt met het Kookstudio Gilde. De aangesloten leden gaan proberen gelden te genereren 
wij de mensen die de betreffende kookstudio’s bezoeken. Met de opbrengst kunnen de 
kookworkshops voor de kinderen dan worden gefinancierd. 

Toekomst 

In 2013 willen het Kinderfonds Dappere Dodo’s en het Kookstudio Gilde graag met de Zonnehuizen 
in Zeist een pilot starten.   

http://kiesvoorhetkind.nl/
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Medio april 2013 gaan 6 -8 jongeren vanaf 14 jaar deelnemen aan een reeks Kookworkshops. Een 
reeks kookworkshops bestaat uit 4 bijeenkomsten. In deze kookworkshops gaan de jongeren aan de 
slag met het bereiden van een voor-, hoofd- en nagerecht. In de laatste bijeenkomst gaan ze voor 2 
zelf uitgekozen gasten koken. Vanzelfsprekend wordt aan het einde van iedere kookworkshop het 
bereide gerecht op gegeten. 

De bedoeling is om met 2 groepen te starten. Waarvan 1 groep gaat koken in een Kookstudio 
bijvoorbeeld  “KOKEN BIJ DE Molen” in Laren. De andere groep maakt gebruik van de faciliteiten van 
het Zonnehuis en blijft op de locatie. De kookworkshops worden beide gegeven onder leiding van een 
kookstudiokok, bijvoorbeeld topchef Robert Boon. Voorwaarden voor de uitvoering is dat er tijdens 
de kookworkshops begeleiding vanuit de Zonnehuizen aanwezig is, zoals ook bij onze andere 
projecten. Na afloop van de kookworkshops willen wij deze pilot natuurlijk ook met de leiding gaan 
evalueren.  

Kortom, De Smaakmakers is een leuke en belangrijke activiteit voor jongeren. Een project waar 
handen, hart en hoofd worden ingezet door jongeren om tot mooie resultaten te komen, tijdens de 
activiteit maar ook in de toekomst. 

Sinterklaasfeest  

Stichting Kinderfonds Dappere Dodo’s heeft in 2012 ook een sinterklaasfeest georganiseerd. Het was 
een besloten feest enkel voor kinderen uit de doelgroep van het kinderfonds, uitgenodigd via 
organisaties zoals Humanitas, Sociaal Maatschappelijk werk, De Hondsberg, De Hilt, voedsel- & 
kledingbank en anderen. Dit feest werd mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren en vele 
vrijwilligers. 

De Sinterklaastijd zou voor kinderen één van de gezelligste tijden van het jaar moeten zijn. Reden 
waarom Kinderfonds Dappere Dodo’s dit jaar een prachtig Sinterklaasfeest organiseerde voor 
kinderen die door omstandigheden nauwelijks of nooit een theatermiddag bezoeken en geen 
sinterklaas kunnen vieren. 

Toekomst 

Voor de toekomst willen wij graag proberen om dit project om te zetten naar een fondsenwervende 
activiteit. Hiervoor willen wij een samenwerkingspartner gaan zoeken om hieraan gezamenlijk 
invulling te gaan geven. De opbrengst hiervan zullen wij dan besteden aan onze andere projecten. 

Het idee is om een soort totem te maken, deze wordt bij een plaatselijke ondernemer neer gezet en de 
klanten van deze ondernemer kunnen er een token afhalen welke bij de kassa wordt afgerekend. 
Hiermee koopt men een aandeel in het Sinterklaasfeest voor kinderen uit onze doelgroep in Helmond 
e.o.. 

De Token zou dan moeten bestaan uit een deel voor de winkelier en een deel voor de klant. Hierop 
komt informatie over Dappere Dodo’s, het Sinterklaasfeest en de logo’s van de winkelketen, en 
Dappere Dodo’s etc. Wellicht kunnen wij  onder de tokenkopers nog iets verloten om het 
aantrekkelijk te maken. Door ze bijvoorbeeld te vragen op onze website een tokencode achter te laten. 

Klanten kunnen deze token eraf halen en bij de kassa afrekenen. Het bedrag wordt dan door de 
winkel aan Dappere Dodo’s overgemaakt. Of er wordt een afspraak gemaakt met de winkelketen dat 
zij tegen een goede concurrende prijs benodigdheden voor het feest leveren (drinken, snoepgoed, 
apparatuur etc.) 
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Sinterklaasserie 

Ook heeft het kinderfonds in 2012 een Sinterklaasserie geproduceerd op 17 november van dat jaar 
landelijk in première ging op Pebble TV en bij enkele lokale omroepen.  De productie is tot stand 
gekomen met medewerking van heel veel lieve mensen die belangeloos hun producten, kennis en 
kunde hebben ingezet om er een prachtige serie van te maken.  

Kinderfonds Dappere Dodo’s wilde hiermee de dappere jeugd in Nederland ondersteunen. 

Daarnaast is de DvD van de serie “Sinterklaas en het gevaar v/d Snoepfabriek” gedupliceerd voor de 
verkoop. De opbrengst van de verkoop was t.b.v. de projecten van Kinderfonds Dappere Dodo’s. 

Toekomst 

Ondanks dat er een aantal kinderen uit de doelgroep van Kinderfonds Dappere Dodo’s aan een de 
serie heeft meegewerkt, de kinderen uit de doelgroep, die op uitnodiging van het kinderfonds aan het 
sinterklaasfeest deelnamen, een exemplaar mee naar huis kregen, het kinderfonds door deze serie 
landelijk extra aandacht mochten ontvangen en er DvD’s zijn verkocht, zijn wij tot de conclusie 
gekomen dat het maken van een Sinterklaasserie niet binnen de doelstelling van het kinderfonds 
past. 

Er is dan ook besloten om hieraan geen vervolg te geven door bijv. het maken van een nieuwe 
Sinterklaasserie.  

Het is wel de intentie om de gemaakte serie ook in 2013 te gaan gebruiken ten einde gelden te 
genereren die weer gebruikt kunnen worden voor de overige projecten van het kinderfonds. 

Zo zal de serie worden aangeboden bij filmhuizen en culturele centra’s. Het is de bedoeling dat een 
deel van de opbrengst van de kaartverkoop ten goede komt aan de projecten van het kinderfonds. 

Verder willen wij proberen de serie aan te bieden bij organisaties zoals bijv. de scouting en kunnen 
wij proberen de DvD ook in 2013 opnieuw te verkopen. Zeker gezien de serie de titel “beste serie van 
2012” uitgereikt door “De Gouden Pepernoot” * op zak heeft. 

De Gouden Pepernoot is in het leven geroepen als onderscheiding voor mensen die zich inzetten om 
het grote Sinterklaasfeest tot een succes te maken. Om de traditie levend te houden en te zorgen voor 
heel veel blijde kindergezichtjes in Nederland.  

 

 
 

 
 


