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Dit briefje lag, samen met een cadeautje in de bungalow na het
vertrek van het gezin dat afgelopen jaar enkele weken in De
Boeg logeerde. Het cadeau, een klok, hangt in de gezamenlijke
woonkeuken en zal ons niet alleen vertellen hoe laat het is,
maar vooral doen denken aan het mooie briefje dat erbij zat.
Dit is waar we het voor doen!
Dick Herfst
Voorzitter bestuur
Esther van het Hof
Initiatiefneemster
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Inhoud
Dit jaarverslag bevat de financiële verantwoording over het jaar 2016,
geeft een beeld van de beleving van de gezinnen die in De Boeg
verbleven en biedt een inkijk in onze toekomstplannen.
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2016, we zijn gestart!
Na de voorbereidingen in 2014, een pilot in
2015 en de officiële opening op 28 november
was 2016 het jaar waarin kindergasthuis De
Boeg daadwerkelijk van start ging.
Het concept werkt
De gezinnen gaven aan dat ze een thuisgevoel hadden in De
Boeg, waar de kinderen fijn konden spelen en relaxen. Dat de
reisafstand naar het ziekenhuis veel korter was, waardoor ze
iedere dag extra tijd voor zichzelf hadden. Daarnaast was men
positief over de steun van de vrijwilligers en de mogelijkheid
van kosteloze professionele coaching, waar meerdere gezinnen
gebruik van maakten.

Getrainde vrijwilligers
Door mond-op-mond reclame, een vermelding op de site
van de vrijwilligerscentrale en berichten in de lokale media
verzamelden we een enthousiast team van vrijwilligers rondom
De Boeg. In de vrijwilligerstraining kwamen praktische zaken
zoals EHBO en kinderreanimatie, maar ook mentale en
emotionele aspecten in de gezinssituatie van een ernstig ziek
kind aan bod.

Georganiseerde flexibiliteit
Hoewel De Boeg geen reguliere zorginstelling is, hanteren
we wel vastgelegde werkwijzen, een set huisregels, een
logeerovereenkomst, een visiedocument en een businesscase.
Maar we hielden het, passend bij wat De Boeg wil zijn,
heel praktisch. De vrijwilligers lazen actief mee en ook het
stichtingsbestuur toetste of onze uitgangsprincipes overeind
bleven.

Van alle gemakken voorzien
De bungalow werd van alle gemakken voorzien en voor
kinderen van alle leeftijden is er afleiding en vermaak. Ook
rondom de bungalow is alles klaar; de privé terrasjes en het
grote gezamenlijke terras zijn voorzien van tuinmeubels; in de
mooi aangelegde tuin staat een tuinhuis met daarin fietsen voor
de gasten. En er is een grote trampoline, veilig ingegraven in de
grond.
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Blijvend in beeld

Volop ambities voor 2017

In 2016 staken we veel tijd en energie in de bekendheid van

Terugkijkend op 2016 stellen we vast dat we samen met vele

De Boeg bij de ziekenhuizen en behandelcentra in de regio.

enthousiaste betrokkenen kindergasthuis De Boeg succesvol

Zodat artsen, specialisten en verpleegkundigen, die gezinnen

‘van de kant hebben geduwd’. In dit eerste operationele jaar

waarvoor een tijdelijk thuis vlakbij het ziekenhuis een welkome

hebben we in de praktijk ervaren dat De Boeg een positieve

oplossing is, kunnen attenderen op De Boeg. Voor een goede

betekenis heeft voor de gezinnen die in de bungalow logeerden.

beeldvorming verspreidden we de nieuwe folder van ons

Een heel mooi begin. Daarom hebben we volop ambities voor

kindergasthuis.

2017!

Eerste gezinnen
In het voorjaar waren onze vrijwilligers klaar met trainen,
was de werkwijze afgestemd en kon iedereen werken met de
Nettie-app. Vanuit de ziekenhuizen en behandelcentra werden
de eerste gezinnen naar ons doorverwezen. We startten bewust
met één gezin per keer om zo onze nieuwe werkwijze steeds
verder aan te scherpen. Daarna zijn we gaan opschalen naar
meerdere gezinnen.
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Daarom De Boeg
Afgelopen jaar logeerden de eerste gezinnen achtereenvolgens en
soms ook gelijktijdig in ons kindergasthuis. Onderstaand een korte
omschrijving van hoe het enkele van deze gezinnen verging.

“Dit voelde voor
ons veel meer als
thuis dan in een
hotel.”

Vanuit de Sint Maartenskliniek verbleef een moeder met
haar twee dochters uit Aruba twee maanden in De Boeg. De
oudste dochter moest na een ingrijpende operatie langere tijd
revalideren en voor tussentijdse behandelingen naar de Sint
Maartenskliniek. Twee jaar daarvoor verbleef het gezin vanwege
een soortgelijke operatie ook in Nederland maar dan in een
hotel. Het verblijf in De Boeg vond men aangenamer door de
ruimere opzet van de bungalow en het feit dat alles gelijkvloers
is. Door de eigen regie voelde De Boeg, in tegenstelling tot het
hotel, veel meer als hun eigen thuis.

In het voorjaar verbleef een gezin in De Boeg vanuit het Radboud. De
jonge ouders beleefden een erg zware tijd met hun ernstig zieke kind.
In de schoolvakantie logeerde een bevriend gezin in De Boeg om hen
moreel bij te staan. Samen maakten ze leuke uitstapjes in de omgeving.
De ouders vertelden ons dat de bungalow en de directe omgeving hen
veel rust gaven en dat de korte rit naar het ziekenhuis voor een meer
ontspannen gevoel zorgde tijdens de behandeling.

“Een welkome
afleiding, die
ons gezin wat
ontspanning
bracht.”
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“Een rustpunt
tijdens mijn
intensieve
revalidatie
programma.”

Een gezin met een tienerdochter verbleef anderhalve maand in
De Boeg in verband met een intensief revalidatieprogramma in
de Sint Maartenskliniek. Na de therapie in de Sint Maartenskliniek deed de dochter ook oefeningen in De Boeg. Hierbij werd
ze begeleid door professionals vanuit de kliniek met behulp van
apparatuur die tijdelijk in de bungalow was neergezet. Het gezin
heeft samen tijdens de herfstvakantie gelogeerd in de bungalow.
Vader en zoon verkenden op de mountainbike de omgeving.

Moeder en zoon verbleven in een caravan in verband
met een behandeling in Seyscentra. Het weer was echter
lange tijd bar en boos en ze werden allebei fors verkouden,
liepen zelfs longontsteking op. Op dat moment was De
Boeg niet bezet en konden moeder en kind direct naar

“We vierden gezellig
kerst met ons hele
gezin.”

een warme, droge plek verhuizen. Ze knapten zienderogen
op en de behandeling hoefde niet stop gezet te worden.
Enkele weken daarna vierde het hele gezin gezellig kerst in
Kindergasthuis De Boeg.

“Ik zag al direct die
gave playstation,
dat was kicken!”

Een jongen van 16 jaar volgde een behandeling bij Seyscentra
in Malden. Hij wilde per se niet intern verblijven in Seyscentra
vanwege het grote leeftijdsverschil met de zeer jonge kinderen
(baby’s, peuters). Echter, de behandeling was wel hard nodig.
Dus was De Boeg een prima oplossing. Dagelijks reed de jongen
met de e-bike van De Boeg op en neer naar Malden en genoot
extra van zijn zelfstandigheid. In de bungalow had hij een eigen
kamer en kon zo lekker ontspannen en …. gamen!!
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Enkele partners over De Boeg
“De nabehandeling bij een multilevel operatie is heel intensief en vraagt veel tijd, energie en
ook doorzettingsvermogen van het, vaak nog jonge, kind. Doordat De Boeg relatief dichtbij de Sint Maartenskliniek is gevestigd, is er meer tijd en ruimte voor deze nabehandeling
afgewisseld met ontspanning en afleiding in deze bungalow in de mooie natuur. Met De
Boeg en de Sint Maartenskliniek weer op eigen benen"
Esther van Bommel
Sint Maartenskliniek
“Vanaf het eerste begin dat ik met kindergasthuis De Boeg kennismaakte was ik onder de
indruk van dit mooie initiatief. In de aanpak staat het kind centraal. En de huiselijke sfeer
die de leuke bungalow biedt draagt dan ook bij aan het ontspannen gevoel dat een ziek
kind juist zo hard nodig heeft. Met plezier heb ik het team van enthousiaste, betrokken
vrijwilligers van De Boeg een kinder-EHBO en reanimatie training gegeven.
Ger Heesen
Verpleegkundig specialist Intensive care voor kinderen Radboudumc
“Wat ontzettend fijn dat ouders samen met hun kind tijdens de laatste intensieve (inwerk-)
periode bij SeysCentra terecht kunnen bij kindergasthuis De Boeg. Een warme en huiselijke plek dichtbij Malden waarin ouders samen met hun kindje kunnen overnachten."
Behandelaars Seyscentra Malden
“Afgelopen jaar heb ik meerdere gezinnen mogen begeleiden in De Boeg. Daarbij raakt het
mij elke keer weer hoe ieder gezin volledig gaat voor de therapie of behandeling van hun
kind. Hoe ver de afstand ook is, vanuit Curaçao, Zeeuws Vlaanderen of de randstad, ouders
gaan daar naar toe waar de behandeling het beste aansluit bij wat hun kind nodig heeft.
Mooi vind ik de rol die De Boeg daarin vervuld en de bijdrage die ik als coach mag leveren."
Annet Bongaerts
Gespecialiseerd kinderverpleegkundige/coach Radboudumc
Trainer vrijwilligers en coach voor de gezinnen van De Boeg
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Plannen voor 2017
Meten van onze toegevoegde waarde

Onze doelgroepen

Zoals al in het jaarverslag van 2015 aangegeven wil De Boeg

De Boeg is een tijdelijk thuis vlakbij het ziekenhuis waar een

in de nabije toekomst een vaste plaats innemen in het regulie-

ziek kind samen met ouders, broertjes en zusjes kan verblijven

re zorgstelsel. Om de effecten van het verblijf in De Boeg en

in een periode dat het kind dagelijks naar het ziekenhuis moet

daarmee de toegevoegde waarde van het concept inzichtelijk

voor behandeling en/of revalidatie. In 2015 en 2016 was dit de

te maken hanteren we vanaf 2017 de Effectencalculator. www.

meest voorkomende aanleiding voor een gezin om in De Boeg

effectencalculator.nl

te logeren.

Afgelopen periode hebben vrijwilligers van De Boeg bij de

De Boeg is ook bedoeld voor ouders die nog getraind moeten

Hogeschool Arnhem Nijmegen een training gevolgd om deze

worden in het verzorgen van hun zieke kind. In dit soort situ-

onderzoeksmethodiek-interview techniek toe te passen tijdens

aties kunnen kinderen, door een trainingsperiode samen met

de eindevaluatie-gesprekken met de gezinnen. In recente inter-

hun ouders in De Boeg, eerder uit het ziekenhuis. Doordat de

views hebben we de Effectencalculator al toegepast.

training in een huiselijke omgeving plaatsvindt, gaat het gezin
zelfverzekerder naar huis.

Eind 2017 verwachten we voldoende cases te hebben opgebouwd waarmee we onze toegevoegde waarde richting samenwerkingspartners, zoals ziekenhuizen, zorgverzekeraars,
gemeenten, enz., concreet te kunnen onderbouwen.

Bekendheid en bezetting
Doelstelling voor 2017 is om ca. 30 gezinnen te laten logeren in
de bungalow. De bezetting in de bungalow is direct gekoppeld
aan onze bekendheid. Daarom blijven we ook in 2017 werken
aan de bekendheid van ons kindergasthuis bij de artsen, specialisten en verpleegkundigen in de ziekenhuizen en behandelcentra in de regio.
In 2017 willen we ook onze bekendheid bij de primaire doelgroep, gezinnen met ernstig zieke kinderen die voor behandeling vaak op- en neer naar het ziekenhuis moeten, gaan
opbouwen. Hiervoor zoeken we onder meer de samenwerking
met patiëntenorganisaties en de vereniging van huisartsen.
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Overzicht fondsen en sponsoren
Diverse fondsen en organisaties ondersteunen De Boeg

Financiële verantwoording en
accountantsverklaring

financieel, waardoor het verblijf in ons kindergasthuis voor

Deze link geeft toegang tot het door DDJ Accountants B.V.

de gezinnen kosteloos is. Dit is een welkome situaties omdat

goedgekeurd Financieel Jaarverslag

gezinnen met ernstig zieke kinderen vaak met onverwacht
hoge, niet te declareren, kosten worden geconfronteerd, in een
periode waarin inkomsten vaak afnemen.
Namens de gezinnen die afgelopen jaar in De Boeg verbleven
willen wij onderstaande fondsen en sponsoren van harte
danken voor hun steun.
Achmea Foundation
Casterenhoeve
Corbello
De Beide Weeshuizen
Ds. G. Boerstichting
Janivo
Kansfonds
Kiwanis Nijmegen
Mont Ventoux
Nettie
Oranjefonds
Roparun
Weeshuis der doopsgezinden
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Iedereen weer
enorm bedankt!
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