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Terugblik op weer een Online jaar
Fun heeft vele vormen, bij FunCare4Kids zien we de kids natuurlijk het liefst fysiek maar
helaas door Covid was dat in 2021 niet mogelijk. In het begin van dit nieuwe Funjaar
wisten we al vrij snel dat live bij elkaar komen er niet in zou zitten, maar we zijn
inmiddels ook heel goed geworden in Online fun! Even was er een lichtpuntje in juni. Na
de persconferentie waarin weer veel mogelijk was met veel versoepelingen, hebben we
diezelfde avond nog als een malle dolenthousiast een Extra Editie nieuwsbericht gemaild,
op de site gezet en op Facebook, onder de geweldige kop: HET MAG WEER! Met de
belofte erbij dat de uitnodiging voor de Fundag die we al 2 jaar in de planning hebben,
namelijk een Expeditie Robinson Fundag in Noord-Holland, heel snel in de mailbox zou
vallen. Helaas helaas, eind september werd al duidelijk dat het weer de verkeerde kant in
ging en een kleine enquête onder een paar ouders, kinderen en vrijwilligers leerde direct
dat het niet verstandig zou zijn deze live Fundag door te laten gaan. Met pijn in ons hart
hebben we dit, en deze keer zonder enthousiasme, aan iedereen gemaild, het op de site
gezet en op Facebook vermeld. En weer met goede moed verder, want we zijn van de
FUN en dat blijven we. Live of Online, we gaan ervoor! Lees vooral op de laatste pagina
van dit Funverslag een aantal quotes van ouders, verzameld gedurende het Funjaar
2021.
Deze prachtige quote van een van de ouders vorig jaar, zetten we gewoon vol trots
opnieuw in de schijnwerpers:

‘Jullie zijn heuse online specialisten
geworden!’

ONLINE FUN IN 2021
Naam / Omschrijving

Datum

Leeftijds- groep

Aantal kids

Bik en Breek Beeldhouw Online

13-2-2021 6-16 jaar

107

Online Les van de Brandweer

20-3-2021 9-12 jaar

47

Crazy Team Challenge

10-4-2021 6-14 jaar

38

Buitengewoon Bizarre Bingo

12-6-2021 6-16 jaar

81

Bik en Breek Zomer Zoom

7-8-2021 6-16 jaar

46

Wiskunde Olympiade

4-9-2021 12-16 jaar

5

Uurtje met Sinterklaas kleintjes

27-11-2021 6-9 jaar

33

Sint Special Bingo en Rap

27-11-2021 10-16 jaar

77

Knutsel je Kerststuk

19-12-2021 6-16 jaar

120

We nodigen je uit een kijkje te nemen FOTO-Album Fun 2021

Fun in 2021
13 februari 2021 Bik en Breek Beeldhouw
Deze keer voor alle kids van 6-16 jaar en omdat het via Zoom gaat kunnen we de
groepjes gemakkelijk op leeftijd indelen. De kinderen kunnen kiezen uit maar liefst 7
beeldjes: Brontosaurus, Krokofiel, Vis, T-rex, koalabeer of wordt het een luiaard (die als
hij rechtop staat net zo goed een lama kan zijn
De pakketjes werden weer klaargemaakt en 107 kinderen kregen het per post
thuisgestuurd.
Dit zeiden de kinderen:
•
•
•
•
•

Super leuk om te doen. Mijn moeder heeft nog meer beeldjes besteld.
Heeeeeel blij met het eindresultaat (maar ik ben er nog steeds mee bezig) en met
je handen bezig zijn vond ik het allerleukste
Het was beetje moeilijk maar wel erg leuk geworden en wat leuk dat je het met
andere kinderen doet erg leuk
Wat ik leuk vond is dat wat je maakt je ook kunt houden. Eigenlijk was alles wel
leuk
Ik heb ook mee gedaan aan het bloemstukje die vond ik ook al heel erg leuk maar
dit vond ik een nog leukere activiteit ook omdat ik dit nog nooit gedaan had 😍

20 maart 2021 Gaan als de Brandweer
Teeeeehhhttuuuuut Teeeeehhhttuuuuut! Met gierende banden, gillende sirenes en
zwaailichten bezorgden we pakketjes thuis voor de online Brandweerles! Een van onze
vrijwilligers werkt bij de Brandweer in Sneek! Van hun kregen we online les en tijdens de
zoom moest de auto ook nog eens echt uitrijden met sirenes. Deze dag gaan we dus
echt, als het weer mag live doen, dat hebben we beloofd!
Dit zeiden de kinderen:
•
•
•
•
•

Het stellen van vragen aan de brandweer en het zien van het poppenhuis vol met
rook vond ik wel heel gaaf.
Dat we de ballonnen mochten kapot maken met vuur was echt vet gaaf!
Ik heb heel veel geleerd heb en dat er een echte melding kwam, wouw!👍🚒
Ballonnen laten knallen was echt wel leuk.
Zien hoe de brandweer in actie kwam tijdens de zoom meeting dat leek wel toeval
maar dat was het niet.

10 april 2021 Crazy Team Challenge
Eigenlijk heet het Crazy 88. Wij hebben er Crazy 44 van gemaakt en geloof ons, 44 te
gekke rare bijzondere maffe en freaky opdrachten is méér dan genoeg. Wat een lol
hebben we gehad! Wel eens een kind een deurpost zien likken of een jongen zijn nagels
groen zien lakken? Of wat dacht je van zoveel mogelijk snoep in je mond stoppen? Nou
dat soort dingen dus.
Dit zeiden de kinderen:
•
•
•
•

Het leukste vond ik om van te voren een coole team yell te bedenken.
Zoveel mogelijk snoep in de mond stoppen was echt wel om te gieren!
Je handen verven vond ik het leukste, mijn moeder niet.
Yammmiiieeee Appeltaart maken (en opeten natuurlijk)

12 juni 2021 Buitengewoon Bizarre Bingo
Lachen gieren brullen! Bingo is al best moeilijk genoeg, want als je even niet oplet loop
je zo de kans op een volle kaart voorbij. Nog moeilijker wordt het als de cijfers in het
Engels worden opgezegd of hahaha, achterstevoren! Nummer 91 is dan eigenlijk
nummer 19. Iedere ronde werd een prijswinnaar bekend gemaakt, dankzij onze
sponsoren deze keer waanzinnig mooie prijzen kunnen weggeven: van dagje Efteling of
dagje dierentuin tot en met Bioscoop of Bol.com bonnen. Natuurlijk werden van te voren
bingokaarten en fiches per post gestuurd.
Dit zeiden de kinderen:
•
•
•
•
•

Ik vond het heel gezellig met de andere kinderen, alleen soms wat moeiluk met
andersom cijfers.
Dat was een verrassing, dat ik post kreeg, de bingo kaart.
De verschillende rondes die er waren zoals de Engelse ronden de dans ronde en de
omgekeerde ronden.
Ik vond het leuk dat er weer iets voor ons werd georganiseerd.
De brief openen vond ik al heeeel spannend en dat ik toen bioscoopkaartjes kreeg.

7 augustus 2021 Bik en Breek Zomer
Op speciaal verzoek van vele kinderen, vooral omdat er voor vele weer geen vakantie in
zat, gewoon in de herhaling: de Bik en Breek, beeldhouwen van je eigen beeldje. Deze
keer konden de kinderen kiezen tussen een eekhoorn of een schildpad. Het mooiste
beeldje won een Bol.com bon. (Zie foto).
Dit zeiden de kinderen:
•
•
•
•
•

Ik vond het leuk dat je toch een beetje mocht bepalen hoe je dier er uit kwam te
zien
Het inoliën vond ik het leukste om te doen, lekker snerten en mijn eekhoorntje
werd ook nog eens heeeeeel glimmend mooi.
Leukste vond ik dat ik hem helemaal zelf mocht maken.
Dat je iets maakt een het mag houden vind ik zo fijn.
Ik kon zelf mijn eigen creatie maken. Ik vind het resultaat erg leuk.

(Het winnende beeldje van Alycia: een schildpad, op de foto met een echt
kikkervriendje.)

4 september 2021 Wiskunde Olympiade
Dit was al een uitdaging (tenminste, voor sommige helemaal niet)
Welk getal moet in het hokje met x staan?

Het was een gok, maar zeiden we, we laten het hoe dan ook door gaan, ongeacht het
aantal kinderen. En beloofd is beloofd, met 4 echte supersterren die ook nog eens
superslim zijn hebben we een mooi mini klasje Wiskunde gedaan. Onder begeleiding van
onder andere Samantha, ooit ook een ex-kid. Aan alle deelnemers is het boek: De man
die kon rekenen gestuurd en daar waren ze superblij mee!
Dit zeiden de ouders:
• Onze zoon was enorm verrast en blij met dit prachtige boek. Heel erg bedankt voor

alles!

27 november 2021 Uurtje met de Sint
Deze dag hebben we opgedeeld in twee sessies: een uur voor de kleintjes waarbij
Sinterklaas natuurlijk even alle tijd voor hen had. Na de zoom kregen ze thuis een boek
dat ze vooraf mochten uitkiezen per post thuisgestuurd. En voor de groteren hebben we
deze keer ook de Sint bereid gevonden iets leuks met ze te doen. En leuk was het:
Sinterklaas rapte zich het uur in en na een spannende bingo leerden de kinderen van
Meester Dre hoe ze zelf een rap konden maken.

Dit zeiden de ouders en kinderen:
•
•
•
•

Het persoonlijke contact met de Sint, zoonlief glunderde en gaf heel serieus
antwoord. Fijn dat de groepjes werden opgesplitst.
Supertof: Pepernoten bakken en leuk dat er vooraf al een pakje kwam.
Onze zoon met zijn autisme die altijd moeite heeft met online activiteiten heeft zelfs
zijn beeld en geluid aangezet omdat hij het wel heel leuk vond.
Dat de Sint de Bingo deed vond ik echt vet.

19 december 2021 Knutsel je Kerststuk
Hier hoeven niet veel over te zeggen, behalve dat het net als vorig jaar weer een
gigantisch succes was. Meer dan 100 kinderen die vooraf een grote doos met
kerstmaterialen per post thuisgestuurd kregen. En onder de enthousiaste leiding van
Marjan en haar team kwamen er via het beeldscherm weer prachtige kerststukjes
tevoorschijn. We nodigen je uit in het foto-album te kijken met de meest prachtige
eindresultaten.
Dit zeiden de ouders en kinderen:
• Het was top. De doos was een echte verrassing. Alles zat erin. De uitleg was goed te

•
•
•
•
•

volgen. En fijn dat je van tevoren de kerstbomen al kon maken. Dat maakte het
makkelijker te volgen. We genieten allemaal nog steeds van het kerststukje. Zo
gezellig. De lampjes waren helemaal super.
Het was superleuk. Het pakket was erg compleet om een mooi kerststukje te maken.
Super leuk om te doen. De quiz was ook leuk.
De kinderen vonden het erg leuk. Fijn dat alles kregen en zo uitgebreid. Ik heb het
gevraagd en gaven een 9.
Geweldig dat er snel gereageerd werd dat wij wat spulletjes misten, alles kwam op tijd
binnen! Jullie zijn toppers!!!! Ook leuk even de kahoot ertussen
Leuke spulletjes gekregen, goed geregeld. Mooi kerststuk gemaakt.

(Marjan rechts en Lesley, begeleidende toppers van de Kerstzoom)

Vooruitblik naar een beter jaar
Onze slogan: Online Fun zolang nodig blijft dus ook in het nieuwe jaar nog even
onder onze uitnodigingen staan. Natuurlijk hopen we op een beter jaar, in alle opzichten,
al is het maar om eindelijk ons Jubileum met iedereen te kunnen vieren. Intussen
hebben we van ouders en kinderen begrepen dat ze met deze Online activiteiten ook
heel blij zijn. Wat ook in dit jaar inzichtelijk werd is dat we door de Fundagen via Zoom
te organiseren veel kinderen konden bereiken.

Vrijwilligers
Hoe langer we als organisatie FunCare4Kids bestaan hoe meer uitstroom van kinderen.
Deze kinderen mogen zodra zij 18 jaar zijn, zich aanmelden als jongvrijwilliger. En zoals
voor elke vrijwilliger geldt dienen zij te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG), en anders vragen we deze voor hen aan.
Ook in 2021 hebben we geen Vrijwilligers dag kunnen organiseren vanwege covid-19.
Wel hebben we een groter groeiende Werkgroep Fundagen waar intussen ruim 15
deelnemers iedere maand een keer via zoom bijeenkomt om de activiteiten te bespreken
met elkaar.

Wat ging goed in 2021?
1. Online Fun heeft ook voordelen, ook dit is gelijk aan het vorige jaar; op deze
manier konden we ook kinderen bereiken in die delen van het land waar we
normaliter niet zo snel een Funlocatie hebben. Voor die ouders waren locaties
soms te ver.
2. Trots zijn we op de vrijwilligers in de Werkgroep Fundagen die ondanks een
overload aan zoom gedurende hun werkweek, toch bereid zijn mee te doen in
onze Online Activiteiten.
3. Het inzetten van het SMS alert op de dag van de Online Fun zelf heeft ervoor
gezorgd dat er minder no-show was van ouders die het vergeten waren of het
verkeerd in de agenda hadden gezet.

Wat kan beter in 2022?
1. Toch vaker en meer vrijwilligers inzetten, als projectleider(s) bij Online
activiteiten. En met name vrijwilligers ook van buiten de Werkgroep Fundagen in
te zetten.

Aanbevelingen voor 2022
1. Enquête onder vrijwilligers waar hun behoefte ligt.
2. Afhankelijk van punt 1: een activiteit voor alle vrijwilligers organiseren, of deze
nou live of online is. In contact blijven is belangrijk.
3. Enquête onder ouders om te meten of de doelstelling van FunCare4Kids wordt
gehaald. Hier is al een start mee gemaakt in een paar evaluaties na een Fundag.

Fundagen Plannen 2022
Omdat er weer een regelmatig en gedegen fondsenwerfplan is waarmee het komende
jaar is gewaarborgd, kunnen we weer de nodige Fun in 2022 organiseren. Vanwege de
RIVM maatregelen en het niet hebben van duidelijk zicht op versoepelingen of wel
kunnen organiseren van hybride dagen, plannen we vooralsnog voornamelijk Online
Activiteiten en kijken we per activiteit of er wellicht een aantal kinderen fysiek aanwezig
kunnen zijn bij het filmen van het Online event.

Jubileum Festival
Feest! Opgericht op 4 november 2000, viert FunCare4Kids haar 20 jarig jubileum in 2020.
Door de Fondsenwerver is een donateur gevonden die het gehele Festival zal sponsoren.
De werkgroep die eind 2019 is opgericht is nog steeds actief en meandert met de
beslissingen van de overheid mee. Tot heden is er echter nog steeds geen zicht op of we
dit Festival daadwerkelijk met z’n allen kunnen vieren. Mede door het succes van de
Online Fun worden voorzichtig ideeën geopperd en nagedacht over het vieren van ons

grootse Festival Online, Live of een combinatie daarvan. Het inmiddels ontvangen
sponsorgeld is in ieder geval veilig gesteld op de spaarrekening.

Tenslotte…
hier doen we het voor, enkele quotes van ouders:
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

Siem, 8 jaar na de zoom met Sinterklaas op 27 november 2021:
Zo eerste reactie na het uitloggen: Zo dat was even leuk . Hij heeft weer genoten, Dank
jullie wel voor deze ochtend, mailt de papa van Siem.
Denny, 6 jaar zat vol spanning achter de laptop klaar. De broertjes werden meteen
weggestuurd. Dit was voor hem! Sinterklaas wist van alles over Denny te vertellen en wees
zijn tekening aan. Hij zat er glunderend bij. Vervolgens nog pepernoten bakken om daarna
lekker van te smikkelen. Een erg geslaagde eerste activiteit van Funcare4kids, bedankt!
Hallo, Silvie was zo enthousiast toen ze het pakket in huis kreeg dat zij het hele kerststukje
in een keer heeft gemaakt, daarom kan ze niet mee doen in de zoom zaterdag, het stukje is
wel heel leuk geworden, hierbij foto
Vader van Silvie, 12 jaar
Wij deden mee met het maken van de kerststukje en ook waren we bij de kahootquiz
waarbij 'cadeaus' heeft gewonnen. We zijn enorm blij
met het kerststuk!
Het was super georganiseerd, erg leuk gedaan!
Al hopen we dat het snel allemaal weer live kan,
vinden wij de online deelname ook heel leuk.
Allemaal fijne feestdagen en al het goeds voor
2022.moeder van Rob vR, 14 jaar
Het was superleuk georganiseerd! Ze hebben echt
plezier gehad en hun eigen draai aan het Kersstuk
gegeven;). Dank voor de leuke middag! Vooral in
deze tijden is zoiets erg welkom! En twee
vriendinnetjes deden ook gezellig mee, we hebben
gewoon de spulletjes verdeeld. Moeder van Suse en
Floor, 11 en 7 jaar
Lieve mensen we hebben genoten. Heerlijk
geknutseld met elkaar. De kahoot was ook leuk. Fijne middag zo samen. Dank jullie wel voor
alle voorbereiding en het werk wat jullie eraan hebben. Warme groeten van de moeder van
Rose en Tom.
Hallo FC4K - Super leuke activiteit en goed geregeld
Dennis vond het super leuk om te doen en tenslotte een mooi kerststuk gemaakt ..
Bedankt !!!
Hallo, De kinderen hebben genoten van het maken van een kerststukje, ze hebben een mooi
plaatsje gekregen op de kast. Dank jullie wel voor een supersupersupergezellige middag.
Josh vond het helemaal geweldig. Het waren lieve mensen en zegt hij: we hadden wel
heeeeeeeeel veel spulletjes. Ik was wel blij dat mama kon helpen. Ik wilde vragen of het
goed was, maar toen ik aan de beurt was durfde ik niet meer. Het was wel fijn dat er vaak
gezegd werd dat het goed was. Toen wist ik dat mijn stukje ook goed was en Mam vint m
heel erg mooi. Bedankt!
Hartelijk dank weer voor deze leuke middag! En de vlotte reactie op de ontbrekende
onderdelen, zo top dat het nog nagestuurd werd! Alles was op tijd binnen gekomen.
Gistermorgen zijn we de hele ochtend bezig geweest met de kerstbomen. En vanmiddag
hebben ze een prachtig kerststukje gemaakt. Het was intensief maar weer erg leuk!
Bedankt. Moeder van Anneke/Willemien
Eva heeft 2 uur lang heel erg geconcentreerd aan haar schildpad gewerkt op 7 aug.
Ze heeft genoten! Veel dank voor deze leuke online les!

Mindy heeft haar prijs
ontvangen en roept al een
tijdje alleen maar Joehoe,
Joehoe, Joehoe!! Ik denk
dat ze blij is.

•

•

Hartstikke bedankt weer voor de online workshop vandaag. Nadine heeft er van genoten. De
schildpad is enorm leuk geworden en staat mooi bij de andere beeldjes die ze inmiddels met
jullie heeft gemaakt.
Mindy heeft haar prijs ontvangen en roept al een tijdje alleen maar Joehoe, Joehoe, Joehoe!!
Ik denk dat ze er heel blij mee is, Veel dank namens Mindy’s mama.

