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Doel van de Stichting
De Stichting Chance for a Child heeft als doel de nazorg voor kinderen die slachtoffer
zijn van mishandeling te verbeteren. Chance for a Child wil de continuïteit van de
hulpverlening ondersteunen en waarborgen. Het doel is de kindermishandeling
te stoppen en kinderen een veilige en gezonde jeugd te bieden en daarmee een kans
op een gelukkige en succesvolle toekomst.
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Evaluatie van de gebeurtenissen...

W er el

Een evaluatie van de gebeurtenissen van
de afgelopen 2 jaar, dit is een tijd geweest
van keihard werken mét resultaat.
In augustus 2011 gingen wij daadwerkelijk
van start en is er een website gemaakt
met een eigen huisstijl door het bureau
Esens Design.
In maart 2012 is er een film gemaakt door
Frequin Producties. Van deze film is in
de maanden september 2012 en januari
2013, iedere dag, bij 24Kitchen een TV(reclame)spot uitgezonden met diverse
reacties uit het gehele land als gevolg.

Eind oktober 2012 was het zover. De drie
academische kinderziekenhuizen waren
het met elkaar eens en vonden dat er een
landelijk expertische centrum kindermishandeling moest komen.

Op 3 november 2012 is dit kenbaar gemaakt op een kleinschalig Galadiner in het
Wereldmuseum van Rotterdam dat ons de
nodige publiciteit heeft bezorgd en op dat
moment is er besloten dat de artsen van de
drie grote academische kinderziekenhuizen
een plan voor het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling gingen schrijven.
Dit plan is geschreven en kwam in maart
2013 gereed, Landelijk Expertise Centrum
Kindermishandeling (LECK) genaamd.
Een centrum voor heel Nederland waarin
alle expertise en kennis die verdeeld is over
de drie kinderziekenhuizen, het Sophia
Kinderziekenhuis te Rotterdam, het
Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht en
het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam,
gebundeld zal worden. Bij problemen t.a.v.
diagnose, opvang, afhandeling en begeleiding / behandeling waar ook in Nederland
zal een multidisciplinair team van specialisten beschikbaar zijn om te helpen te
adviseren en mede te begeleiden.
Verder zijn er bezoekjes gebracht door heel
Nederland bij diverse Rotary clubs en o.a.
de Stichting Kinderpostzegels Nederland
die ons plan fantastisch vinden.
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2 februari 2013 zijn wij samen met de
Stichting Go4Children uitgenodigd op een
charity diner bij de Rotary club RhoonBarendrecht dit was een fantastische avond
en heeft ons € 20.000 opgebracht.
Dit Landelijke Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) moet er komen.
Kinderen zijn de toekomst de basis van
de maatschappij. Het is dan ook te gek
voor woorden dat er per jaar in ons land
100.000-120.000 kinderen ernstig tot zeer
ernstig mishandeld worden.

	Ria van Mastrigt / Voorzitter

Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling
Op initiatief van de stichting Chance for a Child
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Prof. Dr. Hugo Heymans

Benefiet Golfreis voor een Kind 2013
Van zaterdag 21 september tot en
met donderdag 26 september 2013
In samenwerking met PGA pro Bryan
Seton en Golftouroperator Cretas Golf
Reizen organiseren wij dit jaar een zeer
complete benefietreis naar het trendy Ibiza!

De benefietreis is als volgt samengesteld:
•	Vertrek op zaterdag 21 september van Amsterdam naar Ibiza per Transavia.
Inclusief 20 kilo bagage en max 15 kilo voor het vervoer van uw golfbag.
•	Huurauto Wrangler Jeep gedurende uw gehele verblijf per twee personen.
•	5 nachten verblijf in een juniorsuite (tweepersoonskamer) op basis van logies en ontbijt
in het luxe Ibiza Gran Hotel*****
•	3 greenfees per persoon op Ibiza Golf Club. Tijdens de golfdagen wordt een compleet
lesprogramma verzorgd door uw PGA pro Bryan Seton. Dit is inclusief gebruik oefenfaciliteiten. Tijdens de greenfees heeft u per twee personen de beschikking over een buggy.
•	Inclusief koffie en lunch (excl. drankjes) tijdens de golfdagen.
• Inclusief 5 diners (excl. drankjes) in diverse restaurants zoals La Oliva, L’Elephant,
Les Terrasses en Blue Marlin.
• Vertrek op donderdag 26 september naar de luchthaven voor het inleveren van de
huurauto’s en uw vlucht naar Amsterdam per Transavia. Inclusief 20 kilo bagage en
max. 15 kilo voor het vervoer van uw golfbag.

Reissom per persoon: € 3.699,Niet inbegrepen: Verzekeringen, aanvullende kosten autohuur (brandstof en eventuele verzekeringen).

Gala voor een Kind 2013
Het Gala voor een Kind 2013 zal worden gehouden op vrijdag
15 november in de Hotels van Oranje te Noordwijk.
De kosten van de tafels bedragen € 5.000,-- exclusief b.t.w.
per tafel en zijn voor 10 personen. De presentatie van de avond
is in handen van Chiméne van Oosterhout.

P r o g r a mmA
18.00 uur	Ontvangst met champagne in de balzaal
Optreden: Frank Wilson
		
Petra Scheurs
18.50 uur	Openingswoord
19.00 uur
Drie gangen diner in de Grote Wintertuin
Optreden
Ger Vos
		
Voice Kids
22.30 uur

Veiling
Veilingmeester Frederik Baerveldt, Cash op Zolder
Notaris Erik H. Geerling, NautaDutilh N.V.

23.00 uur	Feest met de band “Act on Demand”
23.30 uur	Bekendmaking loterij en opbrengst
van de avond
01.00 - 03.00 uur	Afterparty in de Imperial Bar
Optreden
Frank Wilson
		
Ger Vos

Toekomst van Nederland / Toekomst van een Kind
De samenleving is volop in beweging, en
dankzij nieuwe technieken zoals sociale
media zijn de mogelijkheden om samen te
werken, te delen enorm. Er gaat ontzettend
veel goed in Nederland, maar helaas wordt
daar in de media veel te weinig aandacht
aan besteedt en wordt kennis van wat er nu
werkt, te weinig gedeeld.
“Toekomst van een Kind / Toekomst van
Nederland” zal met haar activiteiten
onderlinge samenwerking, kennisdeling en
aandacht voor wat er goed gaat en beter
kan veel meer onder de aandacht brengen
en samen vormgeven. Door samenwerking
kunnen we op tijd bedreigingen signaleren
voor het welzijn van de samenleving, en
het samen bedenken en uitvoeren van
oplossingen.
Deel uw visie op de Toekomst van Nederland in onze Linkedin groep http://www.
tinyurl.com/toekomstvannederland of per
email djberg@chanceforachild.nl. Dan
zullen wij uw visie namens u of indien
gewenst anoniem delen.

Wat gaan we precies doen?

‘It takes a village to raise a child’

Het samen met alle inwoners van een
provincie van kind, gezin en ondernemer
het verzamelen van behoeften, wensen en
signaleren van trends dat het welzijn van
de samenleving en regio verder zal ontwikkelen voor meer onderlinge participatie,
kennisdeling en organisatie. Vervolgens
het delen van ideeën, organiseren van
teams bestaande uit kind, en/of ambtenaar
en/of ondernemer om ideeën te testen, en
gefaseerd te realiseren en het verbinden van
bestaande vergelijkbare initiatieven.

Het Afrikaans gezegde: ‘It takes a village to
raise a child’ geldt ook voor Nederland, en
moet meer tot uiting komen. Dus hoe meer
de omgeving van een kind betrokken is bij
zijn ontwikkeling, behoeften en geborgenheid hoe beter de toekomst van een kind.
Dit vergt wel deelname van kinderen aan
hun omgeving. Een kind heeft namelijk
reeds op jonge leeftijd veel te geven en toe
te voegen aan elke omgeving.

In Noord Holland wordt er gestart snel
gevolgd door Zuid Holland met maandelijkse netwerkacties waar elke deelnemer
direct bij gebaat is, en dat waarde toevoegt
aan de provincie. Het eerste Toekomst van
Nederland golftour dat zal bijdragen aan
de realisatie van het Landelijk Expertise
Centrum Kindermishandeling vindt plaats
op maandag 14 oktober op Golf
& Countryclub De Goyer (Eemnes)
hierover binnenkort nog veel meer.

David Berg

Wordt sponsor of partner van
Stichting Chance for a Child
Sponsor
De komende drie jaar voor € 500,- per jaar.
Aan het sponsorpakket zijn de volgende zaken verbonden:
• Vermelding van uw logo op de website van de Stichting
Chance for a Child
• Toezending nieuwsbrief

Partner
De komende drie jaar voor € 1.000,- per jaar.
Aan het partnerpakket zijn de volgende zaken verbonden:
• Vermelding in de nieuwsbrief van de Stichting Chance
for a Child
• Vermelding van uw logo op de website van de Stichting
Chance for a Child zonder link naar uw site
• Geschenk van de Stichting Chance for a Child

Vriend worden
U kunt vriend worden van
Stichting Chance for a Child
voor maar € 75,-- per jaar.
Dit bedrag kunt u storten
op GIRO 2908 t.n.v. Stichting
Chance for a Child.

Uw steun is hard en dringend nodig!
In Nederland speelt zich een ongekend drama af. Per jaar worden

signalering en opsporing van mishandeling voorkomt heel veel leed.

er meer dan 120.000 kinderen ernstig tot zeer ernstig mishandeld.

Om deze mensonwaardige en verschrikkelijke kindermishandeling

Kindermishandeling veroorzaakt veel schade en leed in de ont-

efficiënt en effectief op te sporen en te bestrijden hebben wij uw

wikkeling van kinderen nu maar ook op latere leeftijd. Vroegtijdige

steun heel hard en dringend nodig.

Stort uw bijdrage op Giro 2908 t.n.v. de Stichting Chance for a Child.
Voor meer informatie over onze Stichting kunt u ons
bellen op telefoonnummer 06 - 19 85 84 69 of kijken
op onze website.

www.chanceforachild.nl
P.O. Box 41 • 3150 AA Hoek van Holland • The Netherlands

T +31 (0)6 19 85 84 69 • E info@chanceforachild.nl
Rabobank 15 37 57 612 • NL 821359411 • C.o.C. 24473756

Volg en like ons!

