
 

 

Verslag We4kids 2019 – 2020 

 

Afgelopen jaar was weer een turbulent jaar met veel nieuwe activiteiten en 

extra Corona perikelen. Ook dit jaar was er weer een warme band met Kiwanis 

Sittard en de Rotary Sittard. 

De laatste jaren hebben we ons ingespannen om onze bekendheid te 

vergroten. Afgelopen jaar hebben wij hier nadrukkelijk onze eerste vruchten 

van geplukt door enkele mooie inzamel acties bij Jan Linders en Intratuin, een 

pers bericht en meer dan 10 toekenningen op aanvragen. 

Gelukkig vinden steeds meer instanties de weg naar We4kids. Aanvragen 

dienen door erkende instanties aangevraagd te worden aangezien wij en de 

afweging niet kunnen maken en vanwege de  privacy wetgeving. 

Afgelopen jaar hebben wij voor Euro 6.652 aan ontvangsten gehad uit diverse 

bronnen zoals, de Wensboom ( actie Kiwanis Sittard samen met Rotary 

Sittard), Jan Linders en Intratuin (via hun goede doelen instanties) en diverse 

particuliere initiatieven bij verjaardagen, jubilea e.d. 

Een mooi bedrag. 

Dit bedrag is opgegaan aan allerlei projecten. Daarnaast waren er inkopen uhv 

acties en bankkosten waardoor we afgelopen jaar ca. Euro 750 meer hebben 

uitgegeven ls dat er is binnen gekomen. Zie ook jaarrapport. 

Gezien onze reserves geen probleem. 

Belangrijkste projecten afgelopen jaar: 

Aanschaf baby spullen voor iemand die tussen de mazen van de wetgeving 

viel, Zwemabonnement voor kind dat al heel lang niet had gezwommen met 

haar vriendjes, opknappen (door Kiwanis) van speeltuin de ROETSJ in 

Limbrichterveld, Korte familie vakantie voor gezin met overspannen kinderen 

dat al vele jaren niet had kunnen gaan,, Dagje Valkenier voor gezin. 

Een klein voorbeeld van alle projecten gerealiseerd door We4kids afgelopen 

jaar gerealiseerd, Wij streven er naar projecten te realiseren die iets extra ’s 

brengen naast de reguliere hulpinstellingen passend bij ons beperkte budget. 

Daarnaast hebben we dit jaar ook de gelden opgebracht uit de wensboomactie 

samen met Rotary Sittard en Kiwanis Sittard, besteed aan een groot doel. 

KIndcentrum. Mede dankzij onze support is daar een overblijf locatie ingericht 

waar gezonde maaltijden gemaakt en gegeten worden. Tevens gaat 

kindcentrum ons helpen om meer kinderen in onze doelgroep te vinden. 

 



 

 

Onze plannen voor 2020 – 2021 zijn weer ambitieus. We willen onze website 

verbeteren samen met een actief donatie plan. 

Daarnaast willen we o.a. door verspreiden van informatie via Social media, 

mail, Flyers ons aantal projecten verder verhogen. 

Mede namens mijn enthousiaste mede bestuurders Penningmeester Peter van 

Sloun en Secretaris Jan Jeurissen wil ik iedereen bedanken voor de steun 

afgelopen jaar en rekenen we op verdere support komende jaren. 
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