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1. Woord vooraf
Als ze het niet redt, dan hebben we in ieder geval dit nog.' Dat zei onze secretaris
Claudia van den Brink zes jaar geleden tegen me, toen we spraken over de
radioserie die ik maakte over haar dochter Chantal. Een tastbare herinnering,
mocht het misgaan. Chantal overleed zeven maanden later aan de gevolgen van
botkanker.
Het blijft me verbazen. Wat kan er ongelofelijk veel gebeuren in een jaar tijd. Op
16 april 2017 maakten we het bestaan van Stichting Living Memories bekend. We
stapten een onbekende wereld binnen. De wereld van goede doelen. Veel wisten
we niet, één ding wisten we zeker: wat wij mensen willen geven, is waardevol.
We spraken heel veel mensen. Artsen, verpleegkundigen, rouwpsychologen,
mogelijke financierders en ouders die een kind zijn verloren. We leerden en stapje
voor stapje werd duidelijk welke weg we moesten volgen. Een weg waarvan het
einde nog lang niet in zicht is. We zijn een jonge organisatie, met een belangrijke
missie. Daarom nemen we heel bewust geen grote stappen en blijven we iedere
dag leren. We willen de tijd hebben om na het vallen weer op te kunnen staan.
De groep vrijwilligers groeit. Het aantal aanmeldingen neemt toe. We worden
gevonden. Steeds vaker. Voet aan de grond krijgen tussen honderden goede
doelen is niet makkelijk. Het vertrouwen in de grotere partijen, maakt het soms
voor ons kleintjes lastig. We vinden dat niet erg. Het zijn allemaal doelen die steun
verdienen. Die zich inzetten voor een betere wereld. Het is aan ons om ervoor te
zorgen dat, naast hen, ook wij gezien worden.
Telkens komt dat moment. Het moment waarop we het portret naar de ouders
sturen. En telkens weer zijn er zenuwen. Want we hebben één kans. Het gaat om
hun kostbaarste bezit. Het kind dat zij gaan verliezen. Samen proberen we een zo
mooi mogelijke herinnering af te leveren. Of dat is gelukt, weten we pas achteraf.
We gaan ons tweede jaar in. Vol goede moed. Want wat wij mensen willen geven,
is waardevol. En daarom gaat het lukken. Voor alle mensen die gedwongen
worden om te zeggen: ‘Dan hebben we in ieder geval dit nog.’
Thinka Sanderse
oprichter

2. Mijlpalen 2017
Februari
Officiële oprichting Stichting Living Memories bij
notariskantoor Signum Notariaat in Aalsmeer.
April
Bekendmaking bestaan Stichting Living Memories en
lancering website en social-mediapagina’s.
Mei
Begin samenwerking met het Emma Thuisteam van het
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.
Juni
We ontvangen met dank aan You’re On en Multi Supplies
prachtig ontworpen en gedrukte folders.
Augustus
De eerste portretten worden gemaakt.
November
Tijdens het Monuta Helpt Event worden we gekozen tot
‘Project van het jaar 2017’.
December
Met een yoga-actie in het Banyan Centrum Drenthe in
Sleen wordt ruim €4.000,- voor ons opgehaald.

3

3. Van het bestuur
We zeiden in oktober 2016 alle drie volmondig ‘ja’ op de vraag of we bestuurslid
wilden worden van Stichting Living Memories. Omdat het idee voor de volle
honderd procent klopt. De formaliteiten die volgden, tot de formele oprichting in
februari 2017, waren te plannen en te overzien. Wat daarna gebeurde, verraste
ons. Daar waar we dachten zo’n vijf jaar nodig te hebben om landelijk bekend en
inzetbaar te zijn, was dat al na acht maanden het geval. We werden omarmd door
zorgprofessionals, bedrijven en voor ons belangrijke organisaties.
We zijn trots op ons kundige Comité van Aanbeveling. Heel erg blij met onze
geweldige ambassadeurs. Vrijwilligers, donateurs, sponsors en iedereen die ons
op wat voor manier dan ook bijstaat, dank voor het vertrouwen! Voor komend jaar
liggen er hele mooie plannen voor het doorgroeien van onze organisatie. We
hopen daarbij weer op uw steun.
Peter Maarsen
voorzitter

4. Stichting Living Memories
Algemene informatie
Statutaire naam Stichting Living Memories.
Statutair gevestigd in Aalsmeer.

Doelstelling
Stichting Living Memories biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot
18 jaar die gaan overlijden aan een ziekte de mogelijkheid kosteloos hun
leven vast te leggen door middel van een audio- of videoportret. Als
blijvende herinnering voor hun nabestaanden.

Adres: Brugstraat 30, 1906 WV Limmen
Tel. 0297-727748 / 06-81601690
KvK: 67978274
Rekeningnr.: NL 74 RABO 0316686360

Motivatie
Mensen met een levensbedreigende ziekte delen een angst. De angst om
vergeten te worden en ‘niets’ achter te laten. Een audio- of videoportret als
blijvende herinnering geeft ze de rust dat hun verhaal is verteld. Voor
nabestaanden zijn de portretten een tastbare herinnering.

Samenstelling bestuur
In het boekjaar 2017 was het bestuur als volgt
samengesteld:
Peter Maarsen - voorzitter
Claudia van den Brink - secretaris
Kim Driessen - penningmeester

Fondsenwerving
Stichting Living Memories heeft geen winstoogmerk. Fondsen worden
geworven bij andere goededoelenorganisaties, overheden, organisaties in
de gezondheidszorg, bedrijven en particulieren.

Aan het begin van 2018 hebben we twee nieuwe
bestuursleden verwelkomd:
Jarno Michel - algemeen bestuurslid
Jacqueline Hilbers - algemeen bestuurslid
Organisatie
Stichting Living Memories werkte in 2017 met een
onbezoldigd bestuur en een tiental vrijwilligers.

Memories Club
De Memories Club bestaat uit bedrijven die ons op structurele basis
financieel ondersteunen.
Sponsors
Dit zijn bedrijven, organisaties en particulieren die onze stichting een warm
hart toedragen en ons steunen met bijvoorbeeld gesponsorde
kantoorruimte, vervoer en drukwerk.
ANBI-status
Sinds de oprichting heeft Stichting Living Memories de ANBI-status van de
Belastingdienst (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door deze status zijn
giften voor bedrijven en particulieren aftrekbaar.

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit professionals uit de zorgwereld die vanuit hun kennis en
achtergrond het werk van Stichting Living Memories onderschrijven. De leden zijn:
- Kinderarts Jan Peter Rake, verbonden aan het UMCG en KinderThuisZorg.
- Rouwpsycholoog Leoniek van der Maarel, gespecialiseerd in kinderrouw.
- Rebecca Dabekaussen, als rouwtherapeut verbonden aan het Emma Thuisteam.
- Stephanie Vallianatos van Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise.
Ambassadeurs
We zijn heel trots op onze ambassadeurs. Zij geloven, net als wij, met heel hun hart in de waarde
van ons werk en dragen dit uit. Onze ambassadeurs zijn columniste en journaliste Roos Schlikker
en schrijfster Bertine van de Poll.

5. Over kinderpalliatieve zorg*
Jaarlijks hebben in Nederland 5.000 tot 7.000 ernstig zieke
kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. In
2012 overleden hiervan 1.490 kinderen.

Palliatieve zorg betreft altijd ‘totale zorg’ voor het kind en gezin,
dit omvat lichamelijke, psychologische, pedagogische, sociale
en spirituele aspecten.

Palliatieve zorg voor kinderen is de actieve, totale benadering
van zorg voor kinderen met een levensbedreigende of
levensduur-beperkende aandoening.

De zorg is gericht op zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. En
geldt vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld.
* Informatie van website van Stichting Pal

”Als kinderarts werkzaam in een Universitair Medisch Centrum en bij KinderThuisZorg ben ik
regelmatig betrokken bij kinderen die gaan overlijden. Door naar hun angsten, wensen, behoeften
en noden te luisteren en daar op in te spelen, probeer ik hen zo goed mogelijk te begeleiden. Het
creëren van tastbare herinneringen aan het leven van het kind en zijn naasten maakt dat bewust
afscheid genomen kan worden van dat leven. Dit is belangrijk voor het kind dat gaat sterven,
maar zeker ook voor de ouders, brussen en alle andere die hem of haar moet loslaten en met
slechts verhalen en herinneringen verder moeten. Ik ondersteun daarom met volle overtuiging de
activiteiten van Stichting Living Memories. Omdat deze stichting het mogelijk maakt dat een kind
zijn verhaal als een tastbare herinnering kan laten vastleggen.”
Jan Peter Rake

6. De waarde van een portret
“Mijn zoon Art is dood. Hij komt nooit meer terug. In september 2017 overleed

We bekijken de film vaak. En genieten van de close-ups - zien zijn

blijkt het toch waar, de herinneringen vervagen. Zijn geur verdwijnt, zijn stem

lachen om zijn gekke outfit (hij had een voorliefde voor kleding die totaal

hij op zevenjarige leeftijd aan een hersentumor. Hoe zeer je je ertegen afzet,
klinkt niet meer in je hoofd en zijn bewegingen raken uit beeld.

prachtige donkere wimpers, zijn lieve oortjes, zijn mollige handjes -, we
niet met elkaar combineerde) en luisteren aandachtig naar zijn stem.

Toen ik begin van de zomer over Stichting Living Memories hoorde, voelde ik

Eigenlijk kan ik niet in woorden uitdrukken hoe belangrijk deze beelden

'normale' dingen. Niet een familieportret, een jubileum of een andere gebeurtenis.

te jong zijn om zich Art duidelijk te herinneren. Stichting Living Memories

direct dat het hier om iets heel waardevols ging. Ik wilde graag een film van

Maar een film van een gewoon gezin dat een dag als alle andere beleeft. Zodat
we Art blijven herinneren zoals hij was. Zoals wij waren met z'n allen.

voor ons zijn. En vooral ook voor Arts broer en kleine zusjes, die nu nog
doet onmisbaar werk op het gebied van rouwverwerking.”

Mariëlle, moeder van Art †

7. Vrijwilligers
De zoektocht naar vrijwilligers begon direct na de oprichting en verloopt
succesvol. In april 2018 bestaat de poule uit 25 mensen en dit aantal groeit
wekelijks. Het gaat om professionele mensen. Hun vak is werken met beeld
en geluid. Ze werken bijvoorbeeld bij regionale en landelijke omroepen of
productie-bedrijven en weten hoe ze iemand in beeld moeten brengen.
Iedere vrijwilliger die zich aanmeldt, wordt gescreend. Op beeldkwaliteit,
maar ook op karakter. We vragen om een groot hart en een flinke dosis
inlevingsvermogen. Je bepaalt zelf hoe vaak je ingezet wordt en blijft
daarmee baas over je eigen tijd.

Als vrijwilliger van Stichting Living
Memories moet je zelf kunnen filmen en
monteren. Je durft 'regisseren' los te
laten, om zo de kinderen vast te kunnen
leggen zoals ze zijn. De mensen die wij
zoeken zijn sterk op sociaal en
professioneel gebied.
De kwetsbaarheid van de gezinnen waar
wij komen, maakt dat wij geen enkel risico
kunnen en willen nemen. We waarderen
iedere aanmelding, maar wijzen ook
mensen af wanneer zij niet aan het profiel
voldoen.
Onze mensen gaan goed voorbereid op
pad, met een draaiboek waarin alles staat
over kind en gezin. In samenwerking met
zorgprofessionals worden zij getraind in
het omgaan met ouders en kinderen. Ook
op het gebied van camera- en geluidstechniek krijgen de mensen die wij
inzetten een training. Gegeven door
mensen met jarenlange ervaring.
Alle vrijwilligers hebben een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) en ondertekenen
een contract en een gedragscode.

8. Actiedag Let’s Make Memories
Een duik in het diepe. Dat was deze eerste actiedag voor ons.
Hoe organiseer je een spinningmarathon, welke radiostations
willen meedoen, op wat voor manier kunnen zij samenwerken
en hoe maken we mensen in de omgeving warm voor het organiseren van acties? Met weinig tot geen ervaring gingen we
aan de slag. Het doel: Stichting Living Memories op de kaart
zetten en mensen verenigen. Het was een proces van vallen en
opstaan.
Van een plantjesmarkt op een basisschool tot een klusteam van
verslaggevers. Een bootcampactie en danslessen. Acties die in
zeer korte tijd werden bedacht en georganiseerd. Onderweg
kwamen we geweldige bedrijven en organisaties tegen, die
ons sponsorden in geld of goederen. Mensen bij wie je
aanklopt als het zoveelste goede doel dat iets komt vragen. Ze
stelden zich open, hoorden ons verhaal aan, leerden wat wij
doen en voor wie en kozen ervoor ons te helpen.

En toen was er die eerste zaterdag van de lente, 24 maart
2018. Met gezonde spanning stonden we klaar in de
Studio's Aalsmeer. Wat was het mooi om te zien hoe zes
lokale omroepen samen een 12-uur durende uitzending
wisten te maken. En wat voor uitzending! Vanuit alle hoeken
van het land kwamen enthousiaste reacties van mensen die
de actiedag via de websites van de radiostations
meebeleefden.
We vonden het geweldig om te zien dat verslaggevers van
Radio Aalsmeer rondreden in een auto van RTV Amstelveen.
Een samenwerking die nooit eerder op deze manier werd
aangegaan.

Wisi
mattis leo
nec amet,
nisl fermentum
temporaan
ac a,de
augue
in eleifend in venenatis,
crasieder
sit id inuur
vestibulum
felis in, sed
ligula.
Ondertussen
deden
38suscipit
mensen
in vijftien
teams mee
spinningmarathon.
Met
een nieuwe
instructeur
voor
hun neus, moesten ze behoorlijk aan de bak. Op momenten dat het moeilijk werd, sleepten de deelnemers elkaar er
doorheen. Wat een teamspirit! Samen voor het goede doel. Dat het zo gevoeld werd, was duidelijk. Uiteindelijk haalden alle
teams de eindstreep.

Alle acties bij elkaar leverden Stichting Living Memories ruim €12.000,- op. Een prachtig bedrag. Maar wat nog veel mooier
was, is het gevoel dat de dag bij mensen losmaakte. Ze maakten kennis met ons en met ons werk. En er ontstond een gevoel
van verbinding. We zijn op de kaart gezet. Daar draaide het om. Zoveel mogelijk blijvende herinneringen aan terminaal zieke
kinderen. Zonder mensen die in ons geloven, lukt dit niet. Terugblikkend was het echt een eerste keer. Een geweldige
actiedag, maar ook een dag met leerpunten. Want er kunnen veel dingen anders, beter. Dat het naar meer smaakt, is zeker.

9. Donaties en acties derden
Donaties Art

Steun bedrijven en organisaties

Na het overlijden van de 7-jarige Art, besloten zijn ouders

In 2017 zijn we door verschillende bedrijven financieel en met

om geen bloemen te vragen op zijn uitvaart, maar donaties

middelen ondersteund. Zo sponsort de Dutch Flower Group

voor Stichting Living Memories. Hiermee hebben zij samen

onze kantoorruimte, autobedrijf Vaneman het vervoer en Multi

met alle mensen die dichtbij Art stonden €1.200,-

Supplies al ons drukwerk.

opgehaald. Een reactie van één van de nabestaanden:
Structurele steun krijgen we van bedrijven die lid zijn van onze

‘Omdat jullie het leven van Art hebben vastgelegd.’

Memories Club. Het gaat om de Dutch Flower Foundation,
Restaurant Het Ruiterhuys, Hasselman Timmerwerken, De
Yogaboom en het Banyan Centrum Drenthe.

Actie Banyan Centrum Drenthe
Begin december hield het Banyan
Centrum Drenthe een yoga-actie om
geld op te halen voor Stichting Living
Memories. Cursisten namen deel aan
een 24-uur durende marathon. →
Deze actie leverde naast een prachtig
bedrag van ruim €4.000,- ook mediaaandacht op. Zo waren de actie en de
stichting te zien in het televisienieuws
van RTV Drenthe.

Wisi mattis leo suscipit nec amet, nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula.

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla

sodales, dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Faucibus at.

pretium, rhoncus tempor fermentum, enim integer ad

Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor

vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue

class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per
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Witzier aan onze secretaris Claudia van den Brink.

Jaar 2017’. Met daaraan gekoppeld een bedrag van €2.000,-.

10. In de media
In de eerste maanden van ons bestaan, kozen we ervoor
de media niet op te zoeken. We wilden in alle rust onze
organisatie goed neer kunnen zetten. De samenwerking
met zorgprofessionals uitbouwen en achter de
schermen zoeken naar geschikte vrijwilligers.
Na die eerste periode vonden de media ons. We
vertelden ons verhaal bij de regionale omroepen RTV
NH, Omroep Zeeland en RTV Drenthe.
In januari 2018 zaten we ’s ochtends aan tafel in het
Radio 1 Journaal bij Jurgen van den Berg. Daarna
volgden een online verslag op de NOS website en app.
Na de uitzending van Radio 1 werden we gebeld door
de tv-programma’s Jacobine op Zondag (KRO-NCRV) en
Hart van Nederland (SBS). In Jacobine op Zondag
draaide het om de vraag wat kinderen nodig hebben in
hun laatste levensfase. We deelden onze ervaringen met
kinderarts Jan Peter Rake en vader van Kanjer Guusje
Lowie van Gorp.
Hart van Nederland maakte een item over Mariëlle
Boukens, moeder van de 7-jarige Art. Zij vertelde op
indrukwekkende wijze over de waarde van ons werk.

11. Het jaar 2018
Samenwerking ziekenhuizen
Samen met Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise bouwen we
komend jaar stapsgewijs de samenwerking met de ziekenhuizen in de
zeven zorgregio’s in Nederland uit.
We streven naar samenwerkingen met
alle comfortteams, zoals die nu al
bestaat met het Emma Thuisteam van
het AMC in Amsterdam.
We werken langzaam maar zeker toe
naar een situatie waarin alle aanmeldingen via zorgverleners bij ons
komen. Tot die tijd kunnen ouders
zich ook rechtstreeks via de website
bij ons aanmelden.
Uitbreiding poule vrijwilligers
Het werven van vrijwilligers die
portretten kunnen maken gaat door.
Bij omroepen, productiebedrijven en
via social media.
Dit jaar gaan we ook op zoek naar
ambassadeurs in verschilllende
regio’s en mensen die zich voor ons in
willen zetten op het gebied van
fondsenwerving.

Acties
We onderzoeken de mogelijkheid om
ons aan te sluiten bij bestaande
evenementen als de Dam tot
Damloop en de Zandvoort Circuit Run.
Verder zijn er gesprekken met een
Roparunteam en beginnen we in juni
met de voorbereidingen voor onze
eigen actiedag Let’s Make Memories.
Doel is om het aantal acties door het
jaar heen uit te breiden om aandacht
te creëren en geld op te halen.
Trainingsdag
In september staat onze eerste
vrijwilligersdag op de planning.
Tijdens deze dag leren de mensen die
wij inzetten meer over kinderpalliatieve zorg, de omgang met de
gezinnen waar wij komen en cameraen geluidstechniek. Hiervoor
benaderen we professionals in de
wereld van kinderpalliatieve zorg en
audiovisuele uitblinkers.

Stichting Living Memories

Online
Ons online merk wordt dit jaar
volledige van de grond af
opnieuw opgebouwd. Ouders
van zieke kinderen moeten ons
vertrouwen en potentiële vrijwilligers moeten goed worden
geïnformeerd, zodat de aanmelders ook daadwerkelijk
geschikt zijn voor het werk.
Het

belangrijkste doel van onze
online activiteiten is bekendheid
en betrokkenheid generen. Dit
doen we aan de hand van een
betrokkenheidsmodel, waarmee
we de online activiteiten van de
stichting zo inrichten dat ons
publiek steeds een trede hoger
in het model komt: van liker tot
fan en vrijwilliger. Om bovenstaand model in praktijk te
brengen wordt dit jaar gewerkt
aan drie dingen: een nieuwe
website, een strategie voor
social media en het opzetten van
een nieuwsbrief en/of online
magazine.

12. Financieel jaaroverzicht 2017
Inkomsten
Giften
Sponsors
Monuta Helpt
Yoga actie

€ 2.525,€ 1.980,€ 7.000,€ 4.399,——————Totaal inkomsten

€15.904,-

Uitgaven
Oprichtingskosten
Video-apparatuur
Vervoer
Verzekeringen
Kosten Verklaring Omtrent Gedrag
Kantoorkosten
Bankkosten

€
467,€10.319,€
280,€
33,€
22,€ 119,€ 174,———————
Totaal uitgaven

Saldo inkomsten/uitgaven
€ 4.490,-

€11.414,-

