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Woord vooraf
‘ Wow, wow, wow!!! Mooi en
emotioneel, maar echt
prachtig…’
FADOUA , MOED E R VAN D EAN

Het is één van de vele reacties die we kregen van
ouders gedurende het afgelopen jaar. En iedere keer
weer zĳn we er stil van. Dit is waar we het voor doen.
We weten dat wat wĳ maken, van onschatbare
waarde is. Door de reactie van ouders, voelen we dit
ook.

Corona maakte het geen makkelĳk jaar. Onze
samenwerkingspartners in de ziekenhuizen,
stroomden over. Het was teveel. Alles was,
begrĳpelĳk, teveel. Ook maakte corona het voor veel
gezinnen lastig om ons binnen te laten. De deur
bleef gesloten, om het virus buiten te houden. Dit
betekende dat, daar waar we in de afgelopen jaren
een flinke groei zagen, het aantal aanmeldingen in
2021 stagneerde. Er werden 55 kinderen bĳ ons
aangemeld.

We kregen vaak de vraag: werken jullie wel gewoon?

Ja, dat deden en doen we. Met het inachtnemen van
de maatregelen die gelden. Onze videomakers
gingen bĳ verkoudheidsklachten niet op pad, deden
zelftests voorafgaand aan hun bezoek aan een gezin,
wasten hun handen bĳ binnenkomst en droegen
desgewenst een mondkapje. Ook hielden we afstand
en zochten de gezinsleden door de cameralens close
op. Zo konden we veilig werken en, zoals altĳd, de
prachtigste beelden maken.

In de eerste helft van 2022, toen de lockdowns
voorbĳ waren, hebben we vol ingezet op het
opnieuw leggen van de verbindingen met de
zorgteams. We waren aanwezig bĳ een congres over
kinderpalliatieve zorg, spraken met verschillende
kindercomfortteams en haalden oude en vertrouwde
contacten aan. Met resultaat: we worden weer
gevonden!

Dat is fijn. Dat is belangrĳk. Want alleen samen
kunnen we voor ouders, broertjes en zusjes de meest
waardevolle herinneringen denkbaar maken. We
gaan door met het vertellen van ons verhaal. Door
met het creëren van bekendheid. Omdat we, altĳd,
een steek in ons hart voelen als we horen: ‘Hadden
we maar van jullie bestaan geweten’. Dat mag niet.
Nooit.

Door corona werden we teruggeworpen. Werd

werken aan onze bekendheid ontzettend lastig. We
hopen met heel ons hart en ziel dat die tĳd voorbĳ is.
En dat we, daar waar nodig, de mooiste blĳvende
herinneringen mogen maken. #omdatdeliefdeblĳft

Thinka Sanderse
Directeur



Mĳlpalen 2021
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A P R I L
De actie ‘ Word vriend van Stichting Living
Memories’ wordt gelanceerd. In
videoboodschappen roepen de ouders van
Sem, Lotte, Chantal, Ruurd, Olivier, Owen en
de zus van Raïsah mensen op om vaste
donateur te worden.

MAA R T
In het programma Blok en Toine op NPO
Radio 1, vertellen we dat ons werk doorgaat,
ondanks corona. Een gesprek over het
belang van de video’s die we maken met
Marguerite Gorter-Stam, moeder van Olivier.

S E P T EMB E R
We schuiven aan in de studio van NPO Radio 1 bij het programma
Spraakmakers. In een uitgebreid gesprek met presentator Carl-
Johan de Zwart vertellen Sylvana, moeder van Owen, en onze
oprichter Thinka alles over ons werk. Wandelen, fietsen, zwemmen,
suppen… In september kwamen opnieuw veel mensen voor ons in
beweging bij onze actie Kilometers 4 Memories.

OK TOB E R
Op zaterdag 9 oktober kwamen we samen op onze vrĳwilligersdag
in Utrecht. Het werd een dag van ontmoetingen, het uitwisselen van
ervaringen, leren en inspireren.

DEC EMB E R
Sinds het begin van deze maand, rijden we met dank aan Frank
Vaneman Automotive zichtbaar door het land.

Met ruim 4100 stemmen, stonden we in de finale van de Actie
Warm Hart van KRO-NCRV. Op 11 december gaven we een
presentatie aan een jury. En.. we wonnen! Je leest meer hierover
verderop in dit jaarverslag.

We beginnen een samenwerking met het Prinses Maxima Centrum
voor Kinderoncologie in Utrecht.
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Van het bestuur
Als ik je zoek, spoel ik je terug.

2020 werd afgesloten met ons eigen nummer; ‘Altĳd
bĳ me’. Wat was het bĳzonder om onze boodschap
te laten bekrachtigen door muziek en deze terug te
horen op de radio. Uiteraard ging er een heel proces
aan vooraf en zĳn we dankbaar voor de waardevolle
samenwerking met Laura. ‘Altĳd bĳ me’ is op Spotify
nog altĳd te beluisteren.

Het eerste kwartaal van 2021 stond in het teken van
ouders die als ervaringsdeskundigen hun verhaal met
de wereld wilden delen. In korte en krachtige
videoboodschappen vertelden zĳ over de waarde die
zĳ hebben ervaren van het videoportret. Deze
verhalen blĳven ontroeren en vervullen ons met trots
en dankbaarheid dat zĳ ons in hun leven hebben
toegelaten.

De videoportretten worden door betrokken
videomakers gemaakt, inmiddels beschikt Stichting
Living Memories over vrĳwilligers door het hele land.
Mooi was het om te zien hoe zĳ tĳdens de
vrĳwilligersdag in oktober 2021 lieten zien dat zĳ
bereid zĳn om naast hun huidige expertise nog meer

bĳ te leren. Enthousiast en passievol werd er
meegedaan aan een workshop over non-verbale
communicatie en leerden zĳ over verschillende
ontwikkelingsfases en copingstĳlen. Geroerd was
iedereen bĳ het interview dat oprichter Thinka
Sanderse afnam bĳ de moeder van Lester die
vertelde over de keuzes die zĳ hebben moeten
maken en keken we met een lach en een traan naar
zĳn video.

Ook 2021 werd bĳzonder afgesloten. Nadat Roos,
de moeder van Jaxx, ons had opgegeven voor de
‘KRO NCRV Warm Hart’ actie kwamen vele ouders,
vrĳwilligers en andere betrokkenen in beweging om
Stichting Living Memories een warm hart toe te
dragen. Dankzĳ al deze steunbetuigingen kon
Thinka, samen met Roos, in december 2021 de jury
vertellen over ons werk en met succes! Een cheque
van maar liefst 10.000 euro was de prĳs voor onze
eerste plek, maar bovenal gaf het ons de ruimte en
mogelĳkheden om weer veel mensen te laten weten
welk belangrĳk en mooi doel we zĳn.

Corona gooide opnieuw roet in het eten bĳ de
organisatie van onze actiedag. Voor de tweede keer
op rĳ kon deze geen doorgang vinden. Een moeilĳk
besluit dat al vroeg moest worden genomen. De
uitdaging voor het komende jaar is om de actiedag
opnieuw vorm te geven, al dan niet op de voor ons

bekende wegen. Ook zal onze nieuwe webshop
verder worden uitgebreid met producten die te koop
zĳn en wordt wellicht de succesvolle loterĳ van begin
2022 opgevolgd. Zo blĳven we niet stil zitten maar
zorgen we dat zoveel mogelĳk mensen afweten van
ons bestaan.

Stichting Living Memories is sinds de totstandkoming
in 2017 uitgegroeid tot een volwaardig goed doel
dat met trots kan vertellen dat het haar
doelstellingen voor de eerste 5 jaar heeft behaald.

Doordat steeds meer zorginstellingen die palliatieve
zorg bieden aan kinderen van ons bestaan af weten
kunnen we steeds meer gezinnen een videoportret
aanbieden. Een videoportret van de dagelĳkse
dingen, een dag uit het leven. Om nooit te vergeten.

Kim Driessen - Penningmeester
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A L G E M E N E I N F O R M A T I E

Statutaire naam Stichting Living Memories.
Statutair gevestigd in Aalsmeer.

Adres: Brugstraat 30, 1906 WV Limmen
Tel. 0297-727748 / 06-81601690

KvK: 67978274
Rekeningnr.: NL 74 RABO 0316686360

S A M E N S T E L L I N G B E S T U U R

Peter Maarsen - voorzitter
Claudia van den Brink - secretaris
Kim Driessen - penningmeester
Jacqueline Hilbers - algemeen bestuurslid
Marianne Jonk - algemeen bestuurslids

O R G A N I S A T I E
Stichting Living Memories werkte in 2021 met een onbezoldigd bestuur en
zo’n 75 vrĳwilligers. Er wordt een professionele betaalde kracht ingehuurd
voor de dagelĳkse werkzaamheden van de stichting.

D O E L S T E L L I N G
Stichting Living Memories wil het voor zoveel mogelĳk ouders, broers en
zussen van kinderen die gaan overlĳden mogelĳk maken hun dierbare
dichtbĳ zich te houden met een videoportret. Deze video’s worden
kosteloos aan de nabestaanden aangeboden. De stichting wil hen hiermee
steunen in de moeilĳke periode die gaat komen.

M O T I V A T I E
Bewegende beelden kunnen het beste deherinneringen terughalen van
hoe het levenwas met het kind. Door het horen van de stemen de gewone
dagelĳkse dingen te zien, komen herinneringen terug. Zo blĳft het kind
dichtbĳ. De angst om het kind te vergeten kanhet rouwproces extra lastig
maken. Het hebben van een videoportret geeft rust.

F O N D S E N W E R V I N G
Stichting Living Memories heeft geen winstoogmerk. Fondsen worden
geworven bĳ andere goededoelenorganisaties, overheden, organisaties in
de gezondheidszorg, bedrĳven en particulieren.

M E M O R I E S C L U B
De Memories Club bestaat uit bedrĳven die ons op structurele basis
financieel ondersteunen.

Stichting Living Memories
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S P O N S O R S
Dit zĳn bedrĳven, organisaties en
particulieren die onze stichting een warm
hart toedragen en ons steunen met
bĳvoorbeeld gesponsorde kantoorruimte,
vervoer en drukwerk.

C B F - K E U R M E R K
Sinds 1 november 2018 is Stichting Living
Memories een door het CBF erkend goed
doel. Dat betekent dat wĳ voldoen aan
strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat:

• Wĳ bĳdragen aan een betere wereld;

• Wĳ zorgvuldig omgaan met iedere euro;

• Wĳ verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door
een onafhankelĳke commisse.
Toezichthouder CBF controleert of we aan
de eisen voldoen.

A N B I - S T A T U S
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.

C O M I T É V A N A A N B E V E L I
N G
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit
zeven leden die ieder op hun eigen manier
kennis hebben van kinderpalliatieve zorg. In
het volgende hoofdstuk leest u meer over de
leden.

A M B A S S A D E U R S
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, schrĳfster Bertine van de Poll
en Kinderambassadeurs Dylan, Vera, Sanne,
Rehanna en Sepp.
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Het Comité van Aanbeveling bestaat uit professionals uit de
zorgwereld en ervaringsdeskundigen die vanuit hun kennis en
achtergrond het werk van Stichting Living Memories onderschrĳven.
De leden zĳn:

Jan Peter Rake
Medisch directeur van het Amalia Kinderziekenhuis (Radboud UMC)

Leoniek van der Maarel
Rouwpsycholoog gespecialiseerd in kinderrouw.

Rebecca Dabekaussen
Rouwtherapeut, verbonden aan het Emma Thuisteam.

Stephanie Vallianatos
Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise.

Annelies Gĳsbertsen
Coördinator en kinderverpleegkundige Allerzorg Kindzorg.

Corine van Besouw
Moeder van Ruurd (16 jr.). Stichting Living Memories maakte een
videoportret van Ruurd.

Comité van Aanbeveling

"Als kinderarts werkzaam in een Universitair Medisch
Centrum en bĳ KinderThuisZorg was en als medisch
directeur van het Amalia Kinderziekenhuis (Radboud UMC)
ben ik regelmatig betrokken bĳ kinderen die aan
overlĳden. Door naar hun angsten, wensen, behoeften en
noden te luisteren en daarop 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



9 | JAARVERSLAG 2019 | Stichting Living Memories

De waarde van een portret
Door Patricia, moeder van Philip (2 jr.)
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'Als het gemis ondraaglĳk
wordt, kĳken wĳ de video
vaak terug’
Toen Philip zeven maanden oud was, kregen wĳ te
horen dat hĳ een hersentumor, een ependymoom,
had. Een tumor die er om bekend staat vaak terug
te komen. Vanwege zĳn jonge leeftĳd kreeg Philip
geen goede prognose, maar we bleven toch hoop
houden en gingen deze uitdaging aan. In de
anderhalf jaar die volgden, heeft Philip veel
meegemaakt: meerdere operaties, verschillende
chemokuren en bestraling. Hĳ was continu in
behandeling. Helaas kon niks de tumor lang
tegenhouden. Hĳ kwam steeds opnieuw terug.

Eind februari 2021 kregen wĳ het vreselĳke nieuws
dat er geen behandelopties meer waren. Via een
andere moeder kregen we contact met Stichting
Living Memories. Binnen korte tĳd regelden zĳ dat
er iemand bĳ ons langs kon komen om Philip en ons
te filmen.

Philip was ondanks zĳn beperkingen en zĳn
ziekte een ontzettend vrolĳk en lief mannetje
dat enorm van het leven genoot. Altĳd actief,
nieuwsgierig en de wereld aan het ontdekken.
Hĳ bleef de hele tĳd een vechter. Gelukkig ging
het nog goed met Philip tĳdens de opname.
Daardoor is hĳ in de video gewoon te zien zoals
hĳ altĳd was. Het is voor ons zo waardevol dat
wĳ hem nu zo terug kunnen zien. Als het gemis
ondraaglĳk wordt, kĳken wĳ de video vaak

terug. Het geeft ons zo veel troost.
Twee weken na de opname en kort na zĳn
tweede verjaardag is Philip overleden. We lieten
het filmpje tĳdens de uitvaart zien. Wat is het
een prachtig filmpje geworden! Wĳ zĳn
ontzettend blĳ en dankbaar dat we deze mooie
herinnering hebben, want als je jouw kind moet
missen, is elk herinnering onvoorstelbaar
waardevol en kostbaar.



Stichting Living Memories zou niet bestaan zonder de inzet
van onze vrĳwilligers. De videomakers die hun professionele
kwaliteiten kosteloos inzetten om de meest waardevolle
herinneringen mogelĳk te maken, de vele betrokkenen die

zich met hart en ziel inzetten voor onze actiedag op de eerste
zaterdag in de lente, de mensen die meedenken, promotie-
films maken en zelf acties voor ons opzetten en uitvoeren;
het worden er steeds meer en dat is hartverwarmend.
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Vrĳwilligers aan het woord

Mĳn naam is Tom Faas en samen met mĳn vriendin Bregje
woon ik in Drunen. Op werkdagen help ik organisaties met het
optimaliseren van processen door middel van software. In mĳn
vrĳe tĳd fiets ik regelmatig een rondje op mĳn mountainbike,
speel ik in een band en ga ik graag op reis. Als ik dan op reis
ga maak ik veel filmopnamen waar ik dan achteraf een leuke
video van maak. Het is een krachtig middel om herinneringen
weer ontzettend levendig te ervaren en even terug te gaan
naar dat ene moment. Filmen en video’s monteren is iets waar
ik me al van jongs af aan hobbymatig mee bezig houdt en wat
mĳ deed besluiten me in te schrĳven bĳ Stichting Living
Memories.

Ik was op zoek naar een manier om direct van betekenis te
kunnen zĳn voor anderen. Zoals mensen in de zorg aan het bed
van de patiënt wilde ik op mĳn manier en met mĳn kwaliteiten
iets voor de medemens kunnen betekenen. Mĳn kunde
inzetten om voor families een blĳvende herinnering te creëren
aan een dierbare die zĳ zĳn verloren leek een juiste stap.

Ik werk nu bĳna 3 jaar als vrĳwilliger voor de stichting. De
eerste video was natuurlĳk ontzettend spannend. Hoe ga ik me
voelen in een omgeving waar zo veel verdriet heerst. En een
video maken die voor een gezin als blĳvende herinnering,
steun en houvast gaat zorgen, kan ik dat wel?

Al snel wende het en vond ik mĳn eigen manier. Ik begeef me
zoveel mogelĳk op de achtergrond, onderbreek momenten
niet en geef het gezin de ruimte zichzelf te zĳn. Zodat ze
kunnen ontbĳten, spelen, knuffelen, zwemmen, schommelen,
wandelen of wat ze dan ook maar graag doen samen op het
door hun gewenste filmmoment. Dat leidt tot pure beelden die
hopelĳk steun en houvast bieden en zullen helpen om mooie
momenten samen keer op keer te herbeleven.

Een beladen taak? Dat wel. Maar ook een eer om getuige te
mogen zĳn van momenten waarop gezinnen ondanks alles een
hele mooie liefdevolle tĳd met elkaar beleven en het geeft
ontzettend veel voldoening om dat voor hen te mogen
vereeuwigen.

Het is dan ook erg fijn om na het filmen op de hoogte
gehouden te worden door de stichting over hoe het gaat met
het gezin en hoe de video is ontvangen. Het betreurt me dat er
gezinnen zĳn die zoveel verdriet moeten meemaken, maar ik
hoop nog lang betrokken te zĳn bĳ de stichting en mĳn
bĳdrage te kunnen leveren.

‘Een eer om getuige te
mogen zĳn van
momenten waarop
gezinnen ondanks alles
een hele mooie
liefdevolle tĳd met
elkaar beleven’
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Afgelopen jaar ontvingen we van veel
particulieren, bedrĳven en organisaties
prachtige donaties. Mede door hen kunnen we
ons werk blĳven doen: het vastleggen van de
liefde. We noemen hier twee acties.

Donaties en acties

K I L OME T E R S 4 M EMOR I E S
Meer dan honderd volwassenen en kinderen deden in september
mee met onze actie #kilometers4memories. Samen maakten ze
nieuwe herinneringen. Deze editie konden deelnemers die dat
wilden zich laten sponsoren. We zĳn trots op alle deelnemers en
dankbaar voor de bĳzondere verhalen en foto's die ze ons
stuurden. Met een opbrengst van ruim €4000 was de actie
opnieuw een groot succes!
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AC T I E WA RM HA R T
Met dank aan ruim 4100 stemmers stonden we op
zaterdag 11 december samen met vier andere
goede doelen in de finale van de Actie Warm Hart
van KRO-NCRV. We eindigden als winnaar van
maar liefst €10.000. Een bedrag waarmee we voor
veel gezinnen een video kunnen maken.

Aan de Actie Warm Hart deden dit jaar 203 goede
doelen mee. Stichting Living Memories werd voor
de verkiezing aangemeld door Roos, moeder van
Jaxx. We filmden Jaxx toen hĳ een paar weken
oud was. Kort na de opnames overleed hĳ aan een
hartafwĳking.

Roos, moeder van Jaxx, vertelt over haar actie:
Via social media zag ik dat Actie Warm Hart van de

KRO-NCRV dit keer toegankelĳk was voor “niet-
leden”. Ik twĳfelde geen moment en gaf Living
Memories stiekem op, niet wetende dat er ruim
200 andere goede doelen ook waren opgegeven.
Toen ik een bevestigingsmail ontving, heb ik
Thinka, de oprichter van Living Memories, verteld
dat ik de stichting had aangemeld en dat ze kans
maakten op €10.000,-

Samen met Sylvana, moeder van Owen, maakten
we een plan om stemmen te werven en zo in de
top 5 terecht te komen. Het stemmen werven was
een flinke klus, maar wat hadden we een lol
onderling. Het was fijn om op deze manier iets
terug te kunnen doen voor Living Memories en om
uit naam van Jaxx bezig te mogen zĳn. Overal
werd onze oproep om te stemmen gedeeld en
was niet alleen Living Memories overal zichtbaar,

maar ook Jaxx zĳn naam en zĳn foto. Ons eerste
doel was in elk geval behaald, meer
naamsbekendheid voor de stichting. Hoe gaaf was
het dan wel niet dat we bovenaan eindigden met
het stemmen werven. Onze inspanning had dus
zĳn vruchten afgeworpen!

Samen met Thinka mocht ik een presentatie
houden voor de jury. Wat was dit spannend om te
doen en wat waren de andere 4 doelen ook
bĳzonder zeg. Het prĳzengeld zou in elk geval
goed terecht komen. Gelukkig mochten wĳ als
eerste presenteren en konden we daarna genieten
van de dag.

Nadat alle presentaties geweest waren en de jury
beraad had gehouden, werden de winnaars
bekend gemaakt. Er werd al snel duidelĳk dat er 4
x €5000,- uitgereikt zou worden, wat onwĳs gaaf
dacht ik nog. Want winnen kwam toch echt niet in
mĳ op.

Hoe verbaasd was ik dan ook, toen wĳ toch
werden genoemd als winnaar. Ik stond te trillen als
een rietje, maar was zo ontzettend blĳ! De video
die Living Memories van Jaxx heeft gemaakt is
voor ons onbetaalbaar en ik ben blĳ en dankbaar
dat ik dit voor de stichting heb kunnen doen.

Foto: Wim Kluvers
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In de media NPO RAD I O 1
In 2021 bezochten we twee keer de studio
van NPO Radio 1. In maart schoven we aan
in de uitzending van Blok & Toine om te
vertellen dat wĳ, ondanks corona, ons werk
bleven doen.

Van de website van NPO Radio 1:
‘Veel ligt door corona plat of wordt
uitgesteld, maar dat geldt niet voor het
werk van Stichting Living Memories.
Oprichter Thinka Sanderse was werkzaam
in de journalistiek, toen ze in aanraking

kwam met een ongeneeslĳk ziek kind. Ze
besloot het roer om te gooien en zich
volledig te richten op een stichting, waarbĳ
vrĳwilligers helpen een waardevol
document te maken voor nabestaanden
van kinderen die komen te overlĳden.
Marguerite, moeder van Olivier, vertelt hoe
belangrĳk zo'n video is.’

Het hele verhaal kun je hier luisteren:
NPO Radio 1 Blok & Toine

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/blok-toine/fe60fe19-1186-4b7c-ba70-586ae9b01c6e/2021-03-17-herinnering-aan-overleden-kind-blijft-levend-dankzij-stichting-living-memories
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Samen met Sylvana, moeder van
Owen, schoof Thinka in
september aan bĳ presetator Carl-
Johan de Zwart van het
programma Spraakmakers.

Van de website van NPO Radio 1:
De Stichting Living Memories
maakt videoportretten van
kinderen die komen te overlĳden.
Als moeder Sylvana de beelden

terugkĳkt van haar overleden
zoontje Owen dan voelt ze
verdriet, maar de liefde
overheerst, vertelt ze bĳ
Spraakmakers. "Dan is het even
alsof hĳ weer bĳ me op schoot
zit.”

Het hele verhaal lees je hier:
NPO Radio 1 Spraakmakers

MEN S EN L I NQ
'De beelden laten een jongetje zien dat moet lachen als zĳn vader gek
doet. Een jongetje dat nieuwsgierig naar zĳn grote broers kĳkt. Een
gezin waar veel liefde aanwezig is. Maar we zien ook een jongetje dat
erg ziek is. Owen overleed in 2019 toen hĳ bĳna twee jaar was...'

In juni verscheen er een mooi artikel over ons werk op de website en
socials van Mensenlinq: Artikel Mensenlinq

NH N I E UWS
In december verschĳnt op de website van NH Nieuws een artikel over
onze winst van de Actie Warm Hart van KRO NCRV: Artikel NH Nieuws

https://www.nporadio1.nl/nieuws/achtergrond/bb298262-68a5-41da-8b0f-8c2cda74497d/voor-ouders-van-gestorven-kinderen-is-het-alledaagse-terugzien-het-bijzonderst
https://mensenlinq.nl/de-video-heeft-ons-geholpen-owen-los-te-laten-uit-liefde/
https://mensenlinq.nl/de-video-heeft-ons-geholpen-owen-los-te-laten-uit-liefde/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/296193/aalsmeerse-wint-prijs-met-initiatief-voor-herinneringsvideos-ernstig-zieke-kinderen
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Het jaar 2021 was financieel gezien een spannend jaar. De giften van
donateurs en bedrĳven liepen door de aanhoudende coronapandemie
terug in lĳn met het jaar daarvoor. Dankzĳ de steun van andere
instellingen, organisaties en fondsen zonder winstoogmerk bleef het
uiteindelĳke doelbestedingsbudget gelĳk en steeg zelfs licht ten
opzichte van 2020.

De wens, zoals al uitgesproken in 2020, om een tweede professional in
dienst te nemen, hebben we door de financiële ontwikkelingen sinds het
begin van de coronapandemie nog niet kunnen verwezelĳken. Omdat
het aantal aanvragen op het moment van het maken van dit verslag
weer duidelĳk toeneemt, blĳft deze wens groot. Dit om de continuïteit
van het werk van de stichting te kunnen waarborgen in de jaren die gaan
komen.

Alle financiën zĳn inzichtelĳk in onze ‘Jaarrekening 2021’ die volgens de
normen van het CBF is goedgekeurd door een onafhankelĳke
kascommissie. Op onze website en de site van het CBF is de
jaarrekening te vinden, op de site van het CBF tevens de verklaring van
de commissie.

Financiën
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