RUIM 100.000 KINDEREN
IN NEDERLAND HEBBEN
GEEN FIJNE THUISSITUATIE

Als wij ze nu omarmen
en weer kind laten zijn,
krijgen zij de kans om
veilig op te groeien.

“Ik was altijd al bang voor m’n vader,
vooral als hij gedronken had. Ik woon
nu drie jaar in een gezinshuis, maar ik
heb er nog steeds enge dromen over.”

Waarom Het Vergeten Kind?
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit
onderzoek van UNICEF. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land.
Ruim 100.000 kinderen hebben geen fijne thuissituatie. Ze groeien op in gezinnen
waar veel problemen zijn, zoals verslavingen, psychische problemen, een verstandelijke
beperking en/of leven onder de armoedegrens. Kinderen in deze zogeheten multiprobleemgezinnen zijn erg kwetsbaar. Te vaak gaat het fout. Soms zelfs heel erg fout.
Bij ruim 50.000 kinderen gaat het zo mis dat thuis wonen niet meer mogelijk is. Als
kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De
gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen,
ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel
gedrag. Dikwijls gaat dit van generatie op generatie. Deze intergenerationele
overdracht willen we stoppen.

Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind
voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.

Hoe helpt Het Vergeten Kind?
Herinneringen maken wie we zijn. Negatieve ervaringen duwen ons in een sociaal
isolement, terwijl positieve herinneringen zorgen dat we contact maken, durven
dromen en onszelf ontplooien. Ruim 100.000 kinderen in Nederland krijgen niet
de kans om kind te zijn, doordat ze worden ingesloten door zorgen, problemen en
traumatische gebeurtenissen. Het Vergeten Kind geeft ze positieve aandacht en een
nieuwe start met fijne herinneringen. Zodat ze weer durven dromen.
Dit doet Het Vergeten Kind door middel van een programma met een hoge
beschermende factor. Allereerst organiseren we activiteiten en projecten die een
directe positieve invloed hebben. Spelenderwijs doen de kinderen positieve ervaringen
op die zorgen voor zelfvertrouwen en fijne herinneringen. Deze korte, impactvolle
interventies in het leven van kwetsbare kinderen zorgen ervoor dat hun veerkracht
wordt vergroot. Dit heeft ook een preventieve werking voor hun toekomst.

Duurzaam en structureel verbeteren
Het geven van hulp aan deze kinderen houdt echter niet op met een eenmalige glimlach
of tijdelijke steun. Om echt het verschil te kunnen maken, is er meer nodig. Daarom
richten we ons ook op het duurzaam en structureel verbeteren van hun situatie. Dit
doen we door middel van zorginnovatie, onderzoek en beleidsbeïnvloeding, waarbij
we zelf initiatief nemen en daarnaast de verantwoordelijke instanties stimuleren in
actie te komen.
Een positieve verandering bewerkstelligen lukt alleen als we het samen doen. Daarom
zoeken we altijd de verbinding met politiek Nederland, stakeholders in de jeugdzorg
en het bedrijfsleven. Ook mogen we rekenen op de inzet van honderden vrijwilligers
en de steun van duizenden donateurs. Met elkaar maken we het verschil! We hopen
ook op jouw hulp.

Kijk op hetvergetenkind.nl om te zien wat je kunt doen.

Johnny de Mol, Babette van Veen, Angela Schijf, Natasja Froger, Juvat Westendorp, Jamai Loman
en Saar Koningsberger zetten zich als ambassadeurs belangeloos in voor Het Vergeten Kind.

Week van Het Vergeten Kind
Jaarlijks starten we het jaar met de Week van Het Vergeten Kind. Tijdens de Week van
Het Vergeten Kind vragen we aandacht voor een urgent probleem of een belangrijk
onderwerp. Hiervoor voeren we actief campagne, samen met onze ambassadeurs
en jongeren uit onze jongerenraad The Unforgettables. Samen stellen we alles in het
werk om dat probleem aan te pakken. Elk jaar kiezen we een ander hoofdthema,
maar we laten het vorige thema pas los als de situatie daadwerkelijk duurzaam is
verbeterd.
De Week van Het Vergeten Kind is bedoeld om de problematiek van kwetsbare
kinderen zichtbaar te maken, zodat ze niet langer vergeten worden. Verder zijn er
allerlei leuke activiteiten waardoor kinderen in het hele land lekker kunnen sporten en
spelen en genieten van de extra aandacht die ze zo hard nodig hebben.

De Week van Het Vergeten Kind vindt plaats van 29 januari tot en met 4 februari. Ter
lieve herinnering aan Guusje Nederhorst houden we deze dagen in ere, want 29 januari
is haar sterfdag en 4 februari haar geboortedag en de dag waarop ze is begraven. Het
Vergeten Kind heette van 2007 t/m 2013 de Guusje Nederhorst Foundation. In 2016
heeft er een fusie plaatsgevonden met Stichting Heppie en zijn we samen verdergegaan
onder de naam Het Vergeten Kind.

Heppie Activiteiten
Gedurende het hele jaar vinden er Heppie Vakanties en Weekenden plaats. Speciaal
bestemd voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Tijdens de Heppie Vakanties en
Weekenden nemen onze ruim 650 gemotiveerde en getrainde vrijwilligers de zorg
over. Ook zijn er begeleide gezinsvakanties.
Onze vrijwilligers begeleiden de kinderen en jongeren aan de hand van onze eigen
speciale werkwijze: ‘Klimaat van Aandacht’. Deze werkwijze staat voor erbij horen,
positieve aandacht, fijne jeugdherinneringen creëren en samen spelen.

De Heppie Vakanties en Weekenden vinden
o.a. plaats in Hotel Heppie Mierlo. Op dit
moment krijgen we meer aanmeldingen
dan dat we kinderen kunnen plaatsen.
Daarom hebben we de ambitie om ook
in het midden van het land een plek te
bouwen, Hotel Heppie Almere.

Iedereen Heppie!
Naast de Heppie Vakanties en Weekenden, waar de zorg wordt overgenomen door
onze vrijwilligers, hebben we nog veel meer Heppie Activiteiten. Naar deze activiteiten
komen de kinderen samen met hun ouders/verzorgers/begeleiders.
Zo organiseren we dé ultieme mini-vakantie met als thema fun, food & festival. Ook is
er twee keer per jaar een sport- en spelkamp voor kinderen van 8 tot 15 jaar.
Verder vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen en dat ze kans krijgen
hun talenten te ontdekken. Daarom bieden we workshops aan, onder andere op het
gebied van dans en muziek, op speciaal onderwijs.

Kortom: het hele jaar door zijn er Heppie Activiteiten waar kinderen en jongeren
zichzelf mogen zijn en waar ze zelfvertrouwen opdoen. Een Heppie start met
positieve herinneringen die ze voor de rest van hun leven meenemen!

Hartenhuisprojecten
Een veilige en vrolijke leefomgeving voor kinderen. Dat lijkt vanzelfsprekend. Maar voor
duizenden kinderen is dit helaas niet het geval. Zij wonen in sobere opvanglocaties.

Dit gebeurt nu. Iedere dag. Aan de zorgprofessionals ligt het niet. Die zijn enorm begaan
met het lot van de kinderen. Maar door fikse budgettekorten moeten zij het doen zonder
kindvriendelijke ruimtes. Een kille leefomgeving voor beschadigde kinderen. Hier herstelt
een kind niet van emotionele of fysieke klappen.
Het Vergeten Kind vindt dat ieder kind een warm en liefdevol thuis verdient. Daarom zijn
er de Hartenhuisprojecten. Hiermee verbeteren wij de directe leef- en speelomgeving van
kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Zo ontstaat er een plaats waar ruimte is om te
spelen en te ontspannen, waar zij zich bovenal thuis voelen en kunnen herstellen van hun
trauma’s.
Dit kunnen we niet alleen. Daarom betrekken we bij deze projecten lokale ondernemers,
serviceclubs en buurtbewoners. Zo geven we de community de kans connectie te maken
met kinderen uit hun eigen buurt die hun steun goed kunnen gebruiken.

Onze jongerenraad: The Unforgettables
Te vaak wordt er alleen maar óver kinderen gepraat in plaats van mét kinderen. Daarom
heeft Het Vergeten Kind een eigen jongerenraad met de naam ‘The Unforgettables’.
Juist omdat wij vinden dat hun mening ertoe doet. Het gaat immers om hun leven, hun
problematiek en hun leefomgeving. Zij zijn de stem van de ruim 100.000 kinderen die
opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek.

Noortje: “Mijn doel is dat
kinderen en jongeren na mij
het beter krijgen dan ik.”

Daan: “Ik voel me hier altijd zo relaxed en
op m’n gemak en geliefd en zo, de sfeer
is top!”

Met elkaar gaan we in gesprek over wat er speelt in hun leven, wat er anders kan en
beter moet. Tijdens bijeenkomsten worden er trainingen en workshops gegeven op het
gebied van schrijven, presenteren en voor een camera staan. Zodat de jongeren leren hun
verhaal te vertellen. Met deze authentieke verhalen gaan we samen met de jongeren
richting de media en de politiek. Om zo heel Nederland bewust te maken van de situatie
van ‘vergeten’ kinderen en aan te sporen in actie te komen.

“Bij ons thuis was er altijd
ruzie. Mijn moeder hoort
soms stemmen in haar
hoofd. Dan schreeuwt ze
en gooit ze spullen door
de kamer. Ik verstopte me
altijd in de kast.”

Help mee. Help hen. Help ons.
Duizenden kinderen dreigen ten onder te gaan aan problemen, zorgen en negatieve
ervaringen. Als wij deze kinderen omarmen en weer kind laten zijn, geven we ze de ruimte
om veilig op te groeien. En geven we ze zicht op een mooie toekomst. Help je mee?

Het Vergeten Kind steunen kan op verschillende manieren. Door te doneren of door
een van onze specifieke projecten financieel te steunen. Maar ook door een actie
voor ons te organiseren of door ons met je bedrijf te sponsoren.
Kijk op hetvergetenkind.nl voor de mogelijkheden. Alle hulp is hard nodig!

www.hetvergetenkind.nl
telefoonnummer: 085-0653450
mail: info@hetvergetenkind.nl
IBAN: NL83 RABO 0172 4314 84

