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Terugblik en vooruitkijken

De Boeg bestaat vijf jaar. In die vijf jaar hebben we ons bestaansrecht bewezen. 

Meer dan 60 gezinnen maakten in 2019 gebruik van de mogelijkheid om dicht 

bij het ziekenhuis, waarin hun kind behandeld werd, te verblijven. Dit brengt het 

totaal in vijf jaar op meer dan 150 gezinnen en bijna 2000 overnachtingen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de huiselijke sfeer in De Boeg beter is voor het 

kind en het gezin. Het is niet alleen beter, het is ook goedkoper in vergelijking 

met een overnachting in het ziekenhuis. Wij vinden het jammer dat wij de 

overheid en de ziektekostenverzekeraars tot dusver nog niet hebben kunnen 

overtuigen van het nut en de noodzaak van structurele financiering. Jammer 

en ook onbegrijpelijk. Betere zorg tegen een lagere prijs, zou toch op meer 

enthousiasme mogen rekenen? Natuurlijk blijven we er voor gaan, in het belang 

van het kind en het gezin. En we begrijpen ook best, dat het nu allemaal even 

wat langer duurt, omdat er andere en dringendere zorgen zijn die op dit moment 

de aandacht vragen. Het coronavirus grijpt diep in in de hele samenleving en 

vooral bij die gezinnen waarvoor De Boeg is bedoeld.

Dit jaarverslag over 2019 moet geen jammerverhaal zijn. We zijn erg blij met de 

steun die we krijgen uit goede doelen, giften en donaties. We zijn dankbaar voor 

de steun in de rug, die de overbruggingssubsidie van VGZ via RadboudUMC ons 

geeft vanuit het programma Betaalbaar Beter. We zijn blij dat wij voor een deel 

van de gasten de verblijfskosten per januari 2020 kunnen declareren. En we zijn 

er trots op dat wij op onze manier met onze vrijwilligers kunnen bijdragen aan 

het welzijn van kinderen en gezinnen, die dit vaak hard nodig hebben.

 

2020 wordt een cruciaal jaar. Als we de coronacrisis goed doorkomen, kunnen 

blijven rekenen op sponsorgelden, giften en subsidies én hopelijk ook een 

structurele financiering voor elkaar krijgen is ons voortbestaan geborgd. Dan ligt 

er een solide basis voor de toekomst en kunnen we onderzoeken of uitbreiding 

en eventuele samenwerking met vergelijkbare initiatieven mogelijk zijn. 

Ook ten aanzien van deze ambities mag u van ons maximale inzet verwachten!

Esther van het Hof 

initiatiefneemster en eindverantwoordelijke Kindergasthuis De Boeg

Sjaak Thijssen 

voorzitter bestuur
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De Boeg in cijfers

De Boeg Park Dekkerswald, Groesbeek

Seys Centra Malden - 8 min
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VERBLIJFSKOSTEN PER DAG

De Boeg € 75 per nacht 
De kosten van een verblijf in De Boeg zijn laag in vergelijking met een verblijf 

in een ziekenhuis of zorghotel omdat we werken met vrijwilligers die op 

aanvraag ondersteuning bieden. Hoewel de bungalow is voorzien van alle 

gemakken en wij ouders kosteloos coaching aanbieden, blijven de kosten door 

onze basic aanpak en marginale overhead altijd laag. Omdat in de praktijk 

blijkt dat een chronisch ziek kind voor gezinnen ook financieel grote gevolgen 

heeft is het verblijf in De Boeg voor deze gezinnen kosteloos.

Ziekenhuis € 300 tot € 1400 per nacht
Wanneer het verblijf in het ziekenhuis alleen noodzakelijk is tijdens de 

behandelingen, is het voor kind en ouders goed om tussendoor thuis op adem 

te komen. Maar als thuis ver weg is of om welke reden geen optie is, biedt De 

Boeg een alternatief tegen een lagere kostprijs dan een overnachting in het 

ziekenhuis. 

Intensive care € 2500 euro per nacht
De Boeg is een verantwoorde tussenstap van de IC naar huis waar ouders leren 

hun kind zelf te verzorgen waardoor ze met meer vertrouwen naar huis gaan 

en er daarna minder snel sprake is van een spoedopname in het ziekenhuis. 

Op die manier kan verblijf op de IC ook worden verkort. Zo spaart De Boeg IC 

kosten uit en komt er eerder IC ruimte vrij.

5 jaar: 154 gezinnen 1,911 nachten
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Bram en Olaf

Bram van 11 jaar heeft een erfelijke nierafwijking en staat op de 

lijst voor een niertransplantatie. Hij heeft een infectie gekregen 

waardoor hij dagelijks naar het RadboudUMC moet voor 

antibiotica-infuus en nierdialyse. Bram verblijft samen met zijn 

vader Olaf in De Boeg zodat ze dichtbij het ziekenhuis zijn voor 

spoeling en ook gewoon samen kunnen koken, eten en gamen. 

Ze hebben het goed naar hun zin in de gezellige bungalow waar 

oma op bezoek kan komen en ze leuk contact hebben met de 

medebewoners en vrijwilligers. Vader en zoon komen van het 

platteland uit de buurt van Emmen, de bosrijke natuur rondom 

De Boeg vinden ze fijn en natuurlijk helpen ze graag op de 

(kleine) trekker. 

Nierdialyse in het RadboudUMC
Er zijn 3 ziekenhuizen In Nederland waar kinderen terecht kunnen 

voor nierdialyse. Het RadboudUMC is een van die locaties 

waar kinderen gedialyseerd worden en ook niertransplantaties 

plaatsvinden. Sommige van deze kinderen/gezinnen komen van 

ver en verblijven dan graag in een huiselijke omgeving vlakbij 

het RadboudUMC, zoals De Boeg die kan bieden.    

Gezinnen in De Boeg

In het gras 
liggen gamen en 
‘face-timen’ met 
zijn vriendjes 
was voor Bram 
belangrijk tijdens 
zijn verblijf in 
De Boeg. En 
meewerken in de 
tuin natuurlijk.   
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Debby, Glenn en Lucas

In verband met de aanpassing van hun woning verbleef Lucas 

van 6 (ziekte van Duchenne), samen met zijn ouders op een 

tijdelijk logeeradres. Toen die locatie als noodopvang voor een 

andere doelgroep werd ingericht moesten ze op zoek naar 

een alternatief onderkomen. Via het RadboudUMC waar Lucas 

een zgn. trial volgt, kwam het gezin naar De Boeg om daar de 

verbouwing van hun huis af te wachten. Lucas vond het heerlijk 

om de tuin te verkennen, te spelen en samen met zijn ouders op 

het zonnige terras te zitten. 

Een tijdelijk thuis vlakbij huis 
Wanneer de thuissituatie niet bijdraagt aan het herstel van het 

kind, door bijvoorbeeld onrust in de huiselijke situatie of op en 

neer reizen eigenlijk geen optie is. Lucas speelde 
vaak in het 
huisje en op de 
trampoline in de 
tuin. Samen met 
zijn ouders ging 
hij graag met 
de elektrische 
fietsen op pad 
in de mooie 
omgeving. 
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Patricia en Jaelynn

Patricia verbleef met haar dochtertje Jaelynn (4 jaar) en 

de andere kinderen van het gezin al eerder langere tijd 

aaneengesloten in De Boeg vanwege de eettherapie die 

Jaelynn volgt bij SeysCentra in Malden. Nu Jaelynn regelmatig 

moet terugkomen in verband met korte vervolgsessies van 1 

dag komen Patricia en Jaelynn de avond voorafgaand aan de 

behandeling naar De Boeg, zodat ze ‘s ochtends uitgerust en 

zonder filestress op tijd kunnen starten bij SeysCentra. 

Stressvermindering bevordert de behandeling 
Voldoende nachtrust, op een normale tijd kunnen ontbijten en 

een korte reistijd naar het ziekenhuis. Dat zijn allemaal aspecten 

die ervoor zorgen dat een kind rustig aan de behandeling kan 

beginnen.   

Samen met de 
andere kinderen 
krijten op het 
grote terras vond 
Jaelynn heerlijk 
om te doen. En het 
tuinhuisje voelde 
een beetje als haar 
eigen huis!
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Coosje en Fuus

Na een ingrijpende operatie in de Sint Maartenskliniek in Berg 

en Dal moest Coosje (14) gedurende vier weken revalideren. 

Artsen gaven aan dat het verstandig was om die periode niet 

lang te reizen en dat een rustgevende omgeving ook zou 

bijdragen aan het revalidatieproces. De Sint Maartenskliniek 

bracht het gezin in contact met De Boeg. Het verblijf in De Boeg 

beviel Coosje en haar moeder Fuus goed. In alle rust kon Coosje 

haar oefeningen doen. Ook werd er samen gekookt en deed het 

gezin gezellige spelletjes met elkaar. Het was eigenlijk een soort 

van thuis vond Coosje.

Zo veel mogelijk als thuis.  
Zeker in het geval van revalidatie helpt het wanneer de 

omgeving zoveel mogelijk is als thuis. In de bungalow van De 

Boeg kan je oefenen met in feite alle situaties die je thuis ook 

hebt. Zo kan je je heel praktisch voorbereiden op de echte stap 

naar huis.  

Voor Coosje was 
het belangrijk dat 
De Boeg een rustige 
omgeving was 
waar ze goed kon 
oefenen en aan 
school kon werken.
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Ghislaine en oma Ischelle

Na eerdere operaties in Aruba en Colombia, waarbij niet het 

gewenste resultaat werd behaald wordt Ghislaine (13 jaar) nu 

onderzocht in het RadboudUMC. Omdat haar moeder op Aruba 

blijft om te werken en voor de andere kinderen te zorgen, 

logeert Ghislaine met haar oma in De Boeg. Regelmatig zijn er 

onderzoeken in het ziekenhuis en wordt er een behandelplan 

vastgesteld. Over een paar maanden komt Ghislaine terug naar 

Nederland om geopereerd te worden. Ook dan willen ze weer 

graag naar De Boeg.

Dichtbij en samen  
Voor bepaalde aandoeningen is er onvoldoende deskundigheid 

op Aruba en vindt de behandeling in Nederland plaats. Families 

verblijven vaak langere tijd in De Boeg waar ze zich als gezin 

meer thuis voelen.   

Voor Ghislaine was 
het fijn om niet 
in het ziekenhuis 
te logeren zodat 
familieleden 
regelmatig bij haar 
op bezoek konden 
komen in De Boeg.  
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De vrijwilligers van De Boeg

De Boeg kan niet zonder haar vrijwilligers. Zij ontvangen de 

gasten en maken hen wegwijs in De Boeg. Ze regelen praktische 

zaken zoals het grasmaaien, de legionellacontrole en de grote 

schoonmaak. Ook maken ze tijd vrij om samen met de gezinnen 

te wandelen, een spelletje te doen of gezellig een kopje koffie te 

drinken.  

Ook dit jaar waren er intervisiesessies over verschillende thema’s 

en volgden de vrijwilligers cursussen om ook professioneel 

betrokken te zijn bij De Boeg.  

Bestuur

Sjaak Thijssen

voorzitter

Wout van der Poel 

penningmeester

Anneke Nijhoff Marc Theeuwes 
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Financiën

We sluiten het jaar af met een positief financieel resultaat. Door 

de bijdragen van fondsen en subsidie van het Ministerie van 

VWS konden alle gezinnen kosteloos in De Boeg verblijven. 

Samen met al onze logees bedanken we:

U kunt doneren op rekeningnummer NL27 TRIO 0198 0519 21 
ten name van De Boeg. Wilt u op een andere wijze een bijdrage 
leveren aan ons kindergasthuis neem dan contact met ons op 
via info@deboegnijmegen.nl of 06 1326 2556  

FINANCIËEL OVERZICHT



Met medewerking van FAME Groep, illustraties en vormgeving Niels Lindhout.

Kindergasthuis De Boeg

www.deboegnijmegen.nl

/deboegnijmegen

Terrein Dekkerswald

Het Laar 4

6561 KE  Groesbeek

info@deboegnijmegen.nl

+31 6 13 262 556


