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Hartverwarmend

Het idee voor dit kindergasthuis ontstond jaren geleden. Toen ik zelf 
meemaakte  hoe het was om naast een ziek kind in het ziekenhuis te 
verblijven, ontstond bij mij de gedachte: dit kan anders. 
Ooit startte ik mijn loopbaan als verpleegkundige en was daarna 
actief in diverse functies op het gebied van projectmanagement en 
advisering binnen én buiten de zorg. 

Op een gegeven moment besefte ik dat het tijd was iets te doen met 
mijn gedachte, die ik jaren daarvoor had. Het creëren van een  
huiselijke omgeving voor zieke kinderen met hun ouders, broertjes 
en zusjes. Zodat kinderen die dagelijks voor behandeling naar het 
ziekenhuis moeten en ver van het ziekenhuis wonen niet lang in de 
auto hoeven te zitten. Zodat ze zo snel mogelijk uit het ziekenhuis 
kunnen om in De Boeg vaardigheden te leren en weer in hun eigen 
kracht te komen. 

Met de plannen onder de arm naar Dick Herfst, nu voor-
zitter van De Boeg. En een jaar na de start staat daar, door 
de inzet van velen, “ineens” De Boeg. In een snel tempo 
gerealiseerd met de morele, fysieke en financiële steun 
van bedrijven, fondsen en vrijwilligers. We vinden 
alle enthousiasme en steun die we kregen en krij-
gen bij de oprichting en realisatie van De Boeg 
nog steeds hartverwarmend. Dank aan iedereen 
voor wat je  individueel, vanuit een stichting of 
als organisatie voor De Boeg hebt betekent.  
En! Daarmee ook betekent hebt voor de  
toekomstige bewoners.
 

Dick Herfst & Esther van het Hof 

Voorzitter bestuur & Initiatiefneemster  
van kindergasthuis De Boeg



Inhoud

Dit jaarverslag bevat naast een financiële verantwoording ook een 
overzicht van activiteiten in het oprichtingsjaar en geeft een doorkijk 
naar de toekomst waarin De Boeg als nieuwe schakel een plaats wil 
gaan innemen in het zorgstelsel. 
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Waarom De Boeg

Wij willen een logeervoorziening bieden voor zieke kinderen en hun 
ouders, zodat ze zoveel mogelijk hun gebruikelijke leven in huiselijke 
omstandigheden kunnen voortzetten met - waar gewenst en/of nodig 
- ondersteuning en begeleiding.  
 
Zo wil De Boeg bijdragen aan een ‘positief’ ziekteproces van het 
kind. Met begeleiding, steun en (medische) zorg dichtbij. Om  de 
overgang van het ziekenhuis naar thuis gemakkelijker te maken. 

De Boeg hanteert drie principes: 

Eigen regie      van “zorgen voor” naar “zorgen dat”, zodat 
het gezin (weer) in de eigen kracht staat. 

Burgerparticipatie    inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. 
Efficiëntie      omgeving die herstel positief beïnvloedt, 

met zorg op aanvraag en inzet van  
vrijwilligers. 

De Boeg is er in de eerste plaats voor 
het zieke kind en zijn/haar familie. 
Het resultaat van een tijdelijk verblijf 
in De Boeg is dat het zieke kind zo 
goed/gewoon mogelijk kan leven  en 
dat dit bijdraagt aan het beoogde herstel. 
Hierbij is de mentale weerbaarheid 
van het kind en de direct betrokkenen 
van grote invloed. Een omgeving 
waarin kind en gezin zich thuis voelen. 
Waardoor ouders beter voor zichzelf 
en hun kind zorgen. Met als maatsch-
appelijk belang lagere zorgkosten 
doordat er minder (intensief) een 
beroep wordt gedaan op reguliere 
zorg(verzekeraars).



2014

Samen met mijn zus Judith van het Hof is het plan voor De Boeg 
geschreven en research gedaan naar de behoefte in de regio. Medio 
2014 kwam de bungalow aan Het Laar 4 op ons pad. De bungalow 
paste precies in wat we voor ogen hadden; we hebben toen besloten 
de plannen om te zetten in realiteit. In het najaar is de eerste  
sponsoraanvraag verstuurd en het bestuur van De Boeg geformeerd, 
bestaande uit: 

Dick Herfst   bestuursvoorzitter (voorzitter raad van  
bestuur Zorggroep Zuid Gelderland)

Alexander Belderok penningmeester (partner Roland Berger)

Anneke Nijhoff bestuurslid (aandeelhouder Fame Groep)

Wat voorafging in 2014‘14



Crowdbuilding-bijeenkomst met bedrijven die werkzaam zijn op het 
terrein van Dekkerswald om te kijken hoe de bungalow tegen zo laag 
mogelijke kosten kan worden verbouwd tot een comfortabel en veilig 
kindergasthuis. Coen Koenders heeft in de avonduren de ontwerp-
schets gemaakt Jan Klijn, ook van Fame Groep, heeft kosteloos de 
bouwbegeleiding gedaan. Nikkelen, Ariens, Klokbouw, Van Kesteren 
en DKC kijken wat er nog op de werf ligt aan materialen en komen 
met aangepaste offertes. Annekoos Littel schenkt het interieuront-
werp. Zie ook http://deboegnijmegen.nl/about/the-making-of/
Het eerste grote sponsorbedrag wordt toegekend, de Roparun spon-
sort de inrichting van De Boeg. 

Aanvragen voor sponsoring worden geschreven en met de keten- 
partners worden afspraken gemaakt. Na een presentatie samen met 
Annet Bongaerts van Care for cancer wordt De Boeg door de Kiwanis 
in Nijmegen als goed doel gekozen voor 2015. Stichting KHO  
sponsort De Boeg met een aanzienlijk bedrag dat mag worden 
besteed aan de verbouwing.

2015

Januari

Februari

‘15

http://deboegnijmegen.nl/about/the-making-of/


Crowdbuilding bijeenkomst waarin de bouwmensen aangeven dat 
het lucratief is om vóór 1 juli de bouwactiviteiten af te ronden in ver-
band met de 6% BTW regeling. ZZG geeft een garantstelling af, zodat 
de verbouwing kan beginnen. Angela Thissen komt De Boeg verster-
ken met de oprichting.

Starten met slopen, twee grote containers vol. Om kosten te besparen 
doen we zoveel mogelijk zelf met de hulp van familie en vrienden. 
Kees Gerrits van Klokbouw begint met de opbouw van De Boeg met 
de hulp van vrijwilliger Jean Paul van Kuijk, die tijdens de  
verbouwing meeklust.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toekenning van sponsorgeld van de Rabobank en het Oranjefonds. 
ASR verzekeringen komt met een team een dag meeklussen. Hylke 
Nauta van ASR biedt een mooie zelfgemaakte steigerhouten tafel aan 
en maakt alleen voor materiaalkosten nog een kast, bank en tafel.

Maart

April

Mei

‘15



Onverwacht krijgen we de vraag of Lisanne Spaander, die wordt 
behandeld voor botkanker,  samen met haar moeder in De Boeg kan 
verblijven. Lisanne krijgt zes weken lang bestraling in combinatie 
met chemokuren en moet iedere dag drie uur in de auto zitten. Extra 
crowdbuilding ingelast met de vraag of de bouwers versneld kunnen 
opleveren. Dat lukt! In één weekend met 30 vrijwilligers waaronder 
professioneel schilder Dennis Firing, wordt De Boeg geschilderd. Ba-
sisinrichting aangeschaft en het weekend daarop alles in elkaar gezet 
en aangesloten.Net op tijd kwam De beide Weeshuizen in Nijmegen 
met een sponsorbedrag waarna de firma Wennekers voor een mooie 
prijs de vloeren en gordijnen kon leveren.

Lisanne verblijft in De Boeg samen met haar moeder en broer Ruben 
komt ook langs. Een aantal vriendinnen blijft logeren. Lisanne geeft 
aan dat ze ondanks de zware behandeling toch het gevoel van vakantie 
heeft gehad in De Boeg. Lisanne vertelt haar ervaringen op de website:
http://deboegnijmegen.nl/about/wie-zijn-wij/

Juni

Juli

‘15
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Hard aan de slag om fondsen aan te schrijven om de garantstelling 
te kunnen opheffen en om in 2016 te kunnen starten. Anneke Jepma 
maakt kosteloos een ontwerp voor de tuin. 

De Boeg wordt verder ingericht. De Kiwanis komen een dag ‘de han-
den uit de mouwen steken’ in de tuin. Stefan Awater komt met een 
grote shovel wat het werk een stuk gemakkelijker maakt.

LVC Vaillantfonds en Casterenhoeve doneren een mooi bedrag aan 
De Boeg. Hiermee kunnen we de tuin en een deel van de inrichting 
bekostigen. Meeuwis kan dan starten met de inrichting van de tuin.

De Kiwanis organiseren een galadiner waarvan de opbrengsten voor 
De Boeg zijn. Er zijn maar liefst 275 couverts verkocht. Aan het eind 
van de avond, die wordt geleid door Thomas Verbogt, wordt een 
cheque overhandigd.

Volksbelang doet een schenking aan De Boeg zodat de garantstelling 
is opgeheven. En zegt daarnaast nog geld toe om De Boeg goed te 
isoleren. Wat een fijn bericht!

Op 28 november is de officiële opening. Kinderen van de Roparun 
zingen een eigen gemaakt lied. Met meer dan 120 mensen wordt De 
Boeg feestelijk geopend.  

Augustus

September

Oktober

November

‘15



December‘15
Het Kansfonds ondersteunt de opleiding van vrijwilligers en deze 
wordt direct in werking gezet. Medio december is de eerste bijeen-
komst met de vrijwilligers, die in 2016 getraind gaan worden door 
Annet Bongaerts.

Het Janivofonds en Weeshuis der Doopsgezinden ondersteunen in 
de exploitatie. Samen met de donatie van het Oranjefonds kan De 
Boeg open en zijn de basale kosten voor 2016 en 2017 gedekt!



Financiële verantwoording & Accountantsverklaring

De volgende link geeft toegang tot het ddoor DDJ Accountants B.V. 
goedgekeurd Financiel Jaarverslag. http://deboegnijmegen.nl/wp-con-
tent/uploads/2016/06/Jaarrekening-Stichting-De-Boeg-2015.pdf

Fondsen
Achmea Foundation
Casterenhoeve
Concordia
De Beide Weeshuizen
Dr. C.J. Vaillantfonds
Janivo
Kansfonds
KHO Dekkerswald

Kiwanis Nijmegen
Monuta
Oranjefonds
Rabobank Rijk van Nijmegen
Roparun
Volksbelang 1895
Weeshuis der doopsgezinden

Sponsoren
Advocatenkantoor Baggen
Annekoos Littel Interieurarchitecten
ANWB
Ariens Vastgoedonderhoud
ASR verzekeringen
Berden Wonen
Ciran
CRH Bouwmaterialen
Dennis Firing schilderwerken
DKC Totaaltechniek
Fame groep
Frits Wolf tuinmeubelen
Global Gardening BV
Goossens Wonen Utrecht
Hoge van Gerven Notarissen
JEEN bureau voor communicatie
Jepma tuinontwerp
Kellerkeukens
KlokBouwOntwikkeling
KOURGA
Mediamarkt

Meeuwis de Vries ontwerpbureau 
en hoveniers
Met Goesting catering
Molenberg Media
Nikkelen Elektrotechniek
Office Consign
OPG Landscape
Praktijk Change
Printx.nl
Reel media
Siemens
Ten Hag makelaars en financiële 
dienstverleningsgroep
Van den Heuvel Watertechnologie
Van Kesteren
Van Neerbos
Van Wijcks afbouwmaterialen
Verfshop Veenendaal
Wennekers Nijmegen
Wood4All
(En alle induviduelen donaties)
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Doorkijk naar de toekomst

In de nabije toekomst wil De Boeg een vaste plaats innemen in het 
reguliere zorgstelsel waarbij de financiering komt vanuit de zorg- 
verzekeraars, ziekenhuizen of andere vaste partners. Daarom gaan we 
vanaf de start  de effecten  meten om continuïteit te waarborgen. 

In 2016-2017 zal De Boeg met  de gezinnen die in het Kindergasthuis 
verblijven een aantal praktijkcases opbouwen. Met deze cases willen 
we laten zien dat een tijdelijk verblijf in De Boeg ook resulteert in 
een daadwerkelijke verlaging van zorgkosten en maatschappelijke 
kosten.

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)  
is gespecialiseerd in het in kaart brengen van wat het rendement is 
van veranderingen in het sociale domein. Met de HAN wordt daarom 
een onderzoek gestart naar de effecten van De Boeg, gekwantificeerd  
naar onder andere het ziekenhuis, zorg-
verzekeraar, maatschappij, werkgevers, 
scholen lokale overheid en UWV.

Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden 
om het concept breder in Nederland uit te 
rollen. Zodat we een betere garantie  
kunnen bieden voor de langere termijn, 
waarin we voor de kinderen, de gezinnen 
en de samenwerkingspartners een stabiele 
en betrouwbare partij willen zijn. 



Iedereen bedankt!
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