
 

Jaarverslag KidzBase activiteiten 2016 

In ons vierde jaar zijn we wederom gegroeid en werken we met nog meer woongroepen 

samen dan de afgelopen jaren. Ons werkgebied is ongewijzigd gebleven, Noord,– en 

Midden-Limburg. Veel van onze diensten zijn maatwerk, zodat het kind ook daadwerkelijk 

dat krijgt waar behoefte aan is. Om maatwerk en persoonlijke aandacht te kunnen blijven 

bieden, voeren we onze werkzaamheden louter regionaal uit.  

Het afgelopen jaar heeft KidzBase zich verder geprofessionaliseerd door nog “strakker” op 

de projecten te zitten. Met Jessica als gezicht en drijvende kracht achter KidzBase hebben 

we, i.s.m. het bestuur en onze vrijwilligers, vele projecten kunnen uitvoeren. 

Onderstaand een overzicht wat zoal heeft plaatsgevonden in 2016.  

 Januari 

10 kinderen maken we blij met gesponsorde entreekaarten van de Speelfabriek in 

Maasbree. 

 Februari 

9 kaarten x 4 personen voor Ouwehands Dierenpark Rhenen worden verstrekt. Meisjesfiets 

wordt ter beschikking gesteld. Een kind wordt blij gemaakt met een hardloop outfit, mede 

gesponsord door Run2Day. Een aantal kinderen bezoeken de perspresentatie van Pinkpop 

in Paradiso Amsterdam, een waar spektakel voor de muziekliefhebbers.  

 Maart 

Een aantal kinderen krijgen een fiets. Bij Rubicon worden weer alle fietsen gerepareerd 

gedurende het halfjaarlijkse onderhoud. Vele “Zorgenvriendjes”, met de hand en met veel 

liefde gemaakte knuffels, vinden hun weg naar kinderen.  De KidzBase shopdagen gaan 

weer van start. 10  kinderen gaan shoppen met KidzBase vrijwilligers om de noodzakelijke 

nieuwe kleding te kopen. Dankzij een bijdrage van Berden Mode in Blerick mogen 4 van 

hen zich in dit warenhuis nieuwe kleding uitzoeken.  

 April  

De “Zorgenvriendjes” blijven hun weg vinden naar vele kinderen. 15 kinderen worden weer 

voorzien van noodzakelijke nieuwe kleding. Een kind maken we blij met een gitaar. We 

vervullen de wens van één van de kinderen, een vliegtuig van dichtbij bekijken, op de stoel 

van de piloot zitten en uiteindelijk mag hij zelfs mee de lucht in. Meer dan 100 kinderen 

gaan naar Phantasialand en vermaken zich buitengewoon. 

 Mei 

We maken 6 kinderen blij met tegoedbonnen van WKD Kappers in Venlo. 50 kinderen 

krijgen een bioscoopbon  voor een bioscoop in Roermond. We gaan met veel kinderen naar 

de Maaspoort in Venlo voor Dolfje Weerwolfje. De wens van twee broertjes komt uit, ze 

gaan samen met een KidzBase vrijwilliger naar het Klokkenmuseum. Onder leiding van een 

KidzBase vrijwilliger beleeft een groepje kinderen een outdoor middag in Duitsland, waarbij 

ze o.a. een bezoek brengen aan een valkenier.  We gaan met een groepje kinderen naar 

het Mediapark in Hilversum, waar we Johny de Mol ontmoeten. 

 Juni 

24 kinderen mogen gratis deelnemen aan de WK PloeteRun in Beringe. Een aantal tieners 

leren alle in and outs van make-up in een visagieworkshop aangeboden door Danielle van 

Colors and Colours. 7 kinderen maken kennis met de motorsport tijdens de MX Opstapdag. 

Een aantal kinderen ontvangt kaarten voor de Speelfabriek in Maasbree. 



 

 Juli 

Een orgel dat we krijgen van een particulier, krijgt een plek in de muziekkamer van een 

KidzBase groep. 2 kinderen krijgen nieuwe schoenen dankzij een schoenenwinkel in Venlo. 

We gaan met 140 personen naar Toverland, ieder jaar weer een prachtdag waarin de 

kinderen zich totaal kunnen uitleven. 

 Augustus 

Er wordt een manicureworkshop georganiseerd door Blossum Up. Een kind krijgt een 

nieuwe fiets.  

 September 

Het KidzBase shoppen start weer en 19 kinderen gaan samen met vrijwilligers shoppen in 

Venlo en Roermond van noodzakelijke nieuwe kleding. Bufkes in Venlo sponsort wederom 

het eten en drinken tijdens de shopdagen. We kopen 2 fietsen en 2 kinderen krijgen bij 

kapsalon De Salon in Venlo een knipbeurt. We starten met het opknappen van 11 

slaapkamers voor tieners bij de Crisisopvang in Blerick. 

 Oktober 

Wederom worden 8 kinderen voorzien van nieuwe noodzakelijke kleding, waarvan 4 

kinderen van top tot teen in het nieuw worden gestoken door Jansen-Noy. De jaarlijkse 

KidzBase Off Roaddag vindt weer plaats met 110 deelnemers. Dit spektakel vindt nu al 

plaats voor de vierde keer en is ieder jaar een van de hoogtepunten van ons 

activiteitenprogramma. Met dank aan Kuypers Kessel die hun terrein hiervoor gratis ter 

beschikking stellen. Een aantal kinderen neemt gratis deel aan de VenloSpelen. Een kind 

krijgt weer een nieuwe fiets.  

 November 

5 kinderen beschilderen bij snoepwinkel Truuske in Venlo, die ze vervolgens mogen vullen 

met zelf geschept snoep. Een groep gaat naar het ZAPP Sinterklaasfeest.  8 jongeren 

griezelden tijdens een Halloween Spokentocht. Een tiener maken we blij met een 

tweedehands laptop. Zoals ieder jaar mogen ook dit jaar weer de begeleiders van KidzBase 

kinderen speelgoed, toilet,- en geschenkartikelen bij KidzBase komen uitzoeken voor 

Sinterklaas, zodat ieder KidzBase kind een cadeau in de schoen vindt. Het halfjaarlijkse 

fietsonderhoud bij Rubicon vindt weer plaats. Een groep kinderen bezoekt het 

Conservatorium in Enschede. 

 December 

Een aantal kinderen ontvangt weer “zorgenvriendjes”. 160 kinderen maken gebruik van 

Venlo on Ice aangeboden door sponsoren. We verzorgen een Make Up & 

Nagelverzorgingsactiviteit gesponsord door Blossom Up. Domino’s in Tegelen organiseert 

een pizzaworkshop voor 7 kinderen en op kerstavond bezorgt Domino’s Venlo 34 pizza’s 

bij een zorginstelling in Venlo. We verdelen 100 bioscoopbonnen, aangeboden door de 

Rabobank i.s.m. met CityCinema Venlo en Luxor Reuver en 100 kinderen worden verrast 

met een toegangskaart voor Speeltuin Klein Zwisterland. In de week voor Kerstmis 

bezorgen we 280 kinderen een persoonlijk Kerstpakketten en daarnaast ontvangen de 35 

woongroepen en gezinshuizen een kerstpakket voor een gezellig avondje op de groep. Dit 

alles mede mogelijk gemaakt door Saskia Theunissen & Friends. 

 

 



 

 Overige activiteiten 

Buiten de bovengenoemde activiteiten faciliteren wij ook nog iedere week kookworkshops 

die gegeven worden bij de Mutsaersstichting in Venlo en gesponsord worden door AH 

Maagdenberg in Venlo. Iedere week worden er kinderen naar zwembad de Wisselslag 

gebracht voor het volgen van zwemlessen en in de loop van 2016 is er ook een 

zwemproject gestart in de regio Roermond, zodat de kinderen in deze regio ook kunnen 

leren zwemmen.  

Daarlangs regelen wij regelmatig vervoersaanvragen voor de KidzBase groepen, zodat 

onze KidzBase kinderen veilig op de plek van bestemming afgezet worden. 

Dit alles is alleen maar mede mogelijk d.m.v. onze sponsoren, zowel bekend als anoniem, 

die KidzBase een warm hart toe dragen en uiteraard de jaarlijkse wisselende individuele 

acties van ondernemers en particulieren. 

Speciale dank aan onze vrijwilligers op wie wij altijd een beroep kunnen doen voor 

ondersteuning bij KidzBase activiteiten. Zij zetten zich iedere keer weer vol enthousiasme 

in om de kinderen een fijne herinnering te geven en het gevoel te geven dat ze speciaal 

zijn. Zonder hen zouden wij niet succesvol zijn.  

Uiterlijk 1 juli 2017 zal het financiële verslag met uitleg over 2016 op www.kidzbase.com 

gepubliceerd worden.  

 

Bestuur KidzBase 

 

 

 

 

 

 

http://www.kidzbase.com/

