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Ook ouders van ernstig zieke kinderen hebben zorg nodig.

Voorwoord

Dit alles werd mogelijk gemaakt door giften, donatie van
particulieren en bedrijven. Dit jaarverslag is om volledig transparant
te zijn over de stichting IanCare4parents, want dat is wat we willen.
Iedereen die een donatie doet moet kunnen vertrouwen dat het geld
wordt besteed waarvoor het is bedoeld: de ouders/ verzorgers van
ernstig zieke kinderen en mensen met de diagnose kanker.
Zonder onze bijzondere vrijwilligers hebben wij dit niet kunnen
bereiken.

M.J. Nowee
Penningmeester

Inleiding
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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting IanCare4parents, verwenzorg voor
ouders van zieke kinderen. 2016 was een geweldig mooi jaar waar we een
samenwerkingsverband met de vrienden van Sophia zijn aangegaan en een super
verwendag georganiseerd.
Met het team van vrijwilligers zijn wij om de week aanwezig om de ouders even
een time out te geven doormiddel van een stoelmassage, gezonde smoothie en
gebruiksartikelen en een luisterend oor. Het team dat aanwezig is bestaat uit 2
masseurs en een gastvrouw.
Onze Stichting kan niet bestaan zonder onze vrijwilligers, wij danken hen dan
ook hartelijk voor hun tomeloze inzet.
Onze Stichting heeft de ANBI-status, hierdoor zijn wij door de belastingdienst
erkend als algemeen nut beogende instelling en kunnen giften aan ons onder
bepaalde voorwaarden afgetrokken worden van de belasting. Ook is deze status
voor fondsen meestal een vereiste om een aanvraag in te kunnen dienen.
Doelstelling
Om de week op woensdag verwenzorg geven aan ouders van ernstige zieke
kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis.
Ieder jaar willen wij een grote verwendag organiseren voor de aanwezige ouders
in het Sophia kinderziekenhuis. Wij bieden op de dag diverse behandelingen aan
die gegeven worden door o.a. kappers, schoonheidsspecialistes, visagisten,
nagelstylistes, masseurs.
Namens het bestuur.
Het bestuur bestaat uit:
Yvonne de Groot

Voorzitter

Marie Nowee

Penningmeester

Mirelle Bos

Secretaris

Stichting IanCare4parents is in 2014 opgericht.
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Ontstaan van de Stichting:
Wij (Yvonne de Groot en Marie Nowee) wisten dat er in de straat bij Yvonne in
Barendrecht een jongen was die een ernstige ziekte had en al maanden in het
ziekenhuis lag.
Deze jongen (Ian) heeft de ziekte Burkitt non Hodgkin (lymfklierkanker). Wij
kwamen in contact met Mirelle Bos, de moeder van Ian, zij vertelde ons dat zij
zo moe was en dat al haar spieren pijn deden en vastzaten door de spanning in
het ziekenhuis, de ziekenhuisbedden de stoelen en door de dagelijkse verzorging
van Ian.
Ze kwam nergens aan toe geen kapper of eens een heerlijke massage, wat voor
haar ook niet mogelijk was omdat ze bij haar kind in het ziekenhuis wilde zijn.
Ouders met een ernstig ziek kind hebben het zwaar. Er wordt van hen verwacht
dat ze alles doen om er te zijn voor hun kind en dat doen ze ook. Vaak wordt hun
eigen verzorging naar de achtergrond geschoven omdat dat niet belangrijk is op
dat moment. 1 ding telt en dat is hun kind.
Om een kind met een ernstige ziekte zo goed mogelijk te kunnen opvangen
moeten de ouders proberen om zelf ‘overeind’ te blijven. Dat is niet altijd
eenvoudig. De ziekte van hun kind, met alle onzekerheden van dien voor de
toekomst, legt een zware emotionele last op hun schouders. Daarbij komt soms
nog het extra gewicht van de dagelijkse verzorging. De belasting die de ouders
ervaren, kan van grote invloed zijn op hun relatie met familie en vrienden, op hun
werksituatie en niet zelden ook op de band met elkaar. Daarom is het belangrijk
dat zij goed voor zichzelf zorgen en dat is helaas niet mogelijk als je alle dagen
in het ziekenhuis bent en ook nog eens moet zorgen dat het thuis goed gaat.
Om ouders/ verzorgers gratis een ontspan/verwen momentje te gunnen, hopen
wij dat zij zich beter gaan voelen. Als je goed voor je zelf zorg, zorg je ook goed
voor een ander.

Impressie verwendagen Sophia kinderziekenhuis
Rotterdam
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2016 weetjes woensdag in het Sophia Kinderziekenhuis.
✓ Wij zijn in 2016 26 keer aanwezig geweest.
✓ Ons team bestaat uit 8 enthousiaste vrijwilligers.
✓ Zijn we van roze T-hirts naar paarse polo’s
✓ Verhuist naar de studio van Sophia TV en weer terug
✓ Feest aangeboden door de Tafelronde 154
✓ Wij hebben gemiddeld 320 massages gegeven.
✓ Ruim 300 sapjes uitgedeeld
✓ Heel veel gesprekken gevoerd
✓ En heel veel ouders even een ontspanning gegeven.
✓ 2 maart Promofilmpje gemaakt door Sophia TV.
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Sponsering en financiële bijdrage 2016
Evenementen
•

19 maart 2016 Round Table Rhoon, benefiet disco inferno ten bate van de
Stichting, opbrengst € 3.154,00

•

12 oktober 2016 Mega Verwendag MC Sophia

•

6 november 2016: Onze ambassadeur Danielle de Wilde, eigenaar van
Rotterdam Business Events, organiseert voor ons een evenement Flikken
Rotterdam.
Voor en na het event wordt iedereen verwend met een heerlijk kopje
koffie.

Sponsoring 2016
•

Nieuwe sponsor voor het fruit, Big Apple

•

Sponsering en vrijwilligers van Nationale Nederlanden bij het
Organiseren van het grote verwendag 12 oktober 2016.
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Jaarrekening 2016
Stichting IanCare4parents
Omschrijving
Inkomsten

Debet

Tafelronde

€ 3.154,00

Donatie
Flikken Rotterdam
Verkoop sleutelhangers
Roparun

€ 20,00
€ 526,50
€ 38,00
€ 1.071,46

Credit

€ 4.809,96
Uitgaven
Bankkosten
Reclame/ internet
Vrijwilligers
Massage Sophia kinderziekenhuis (*)
Verwendag Sophia kinderziekenhuis
Website
Drukwerk
Flikken Rotterdam
C2B verwendag Roparun

Debet

Credit
€ 109,14
€ 214,35
€ 811,39
€ 1.568,26
€ 593,84
€ 121,00
€ 93,35
€ 420,52
€ 1.255,09
€ 5.186,94

(*) fruit, benodigdheden voor ouders en verzorgers van een ernstig ziek kind o.a. nagelknippers,
Toiletartikelen, parkeerkosten etc.
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Balans 31 december 2016
Activa

Passiva

Voorraad sleutelhangers

416,25

Vermogen
IanCare4parents

Liquide middelen
Kassaldo
Banksaldo

60,95
226,18

Spaarrekening

3.999,42
4.286,55
4.702,80
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€ 4.702,80

€ 4.702,80

