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Terugblik op een ‘hybride jaar’ 

 

Bij FunCare4Kids zien we de kinderen natuurlijk het liefst fysiek op de Fundagen. In 2020 

en 2021 was dat door Covid helaas niet mogelijk. In 2022 in het staartje van covid waren 

we ook nog steeds voorzichtig. Dit heeft deels ook te maken met de geluiden vanuit de 

ouders die, juist omdat zij infecties zoveel mogelijk buiten de deur willen houden, de 

online Fun alleen maar toejuichten. In 2022 hebben we daarom een combinatie 

aangedurfd: deels geheel online via Zoom (Crazy 44, Sinterklaas en Kerst), een Fundag 

hybride met kids achter de laptop en een groepje kids op locatie (de Beeldhouwdag) en 

geheel live (de dag bij de Brandweer). 

 

Op basis van de opkomsten kunnen we wel stellen dat we als FunCare4Kids eigenlijk een 

nieuw soort ‘markt’ hebben aangeboord: Fun Online! Was in de twee jaar hiervoor de 

grootste reden er voor zorg te dragen dat we elkaar niet zouden aansteken met het 

virus, in 2022 lagen er nog meer redenen aan ten grondslag om te kiezen voor Online 

Fun: 

• het zijn dure tijden tegenwoordig, denk dan ook aan de hoge (brandstof)kosten 

die reizen met zich meebrengt. 

• of, ze zijn het meer gewend, om via de laptop met de buitenwereld, in ons geval: 

met lotgenootjes, verbonden te kunnen blijven. Het gemak waarmee ‘onze kids’ 

dit oppakten hebben we met veel plezier opgemerkt.  

• en daar waar ouders vroeger tijdens live Fundagen soms noodgedwongen op de 

dag zelf hun kinderen moesten afmelden, omdat het thuis even niet zo goed ging, 

ondervonden zij nu het gemak van Online Fun.  

 

Het bestuur van FunCare4Kids heeft daarom besloten ook in het nieuwe jaar voorlopig in 

te zetten op Online alsook Live Fundagen. Hybride bleek in de praktijk wat 

ingewikkelder; we merkten dat we niet de volle 100% aandacht konden geven aan zowel 

de kinderen op locatie als tegelijkertijd aan de kinderen met wie we via zoom contact 

hadden. En omdat ieder kind evenveel aandacht verdient, hebben we deze vorm van Fun 

voorlopig geschrapt. 

 

 



 

Maken we onze doelstelling nog steeds waar? 

Dit jaar hebben we in de evaluaties die we na iedere Funactiviteit aan de kinderen 

mailen, ook een vraag voor de ouders meegenomen. Omdat het goed is als stichting 

regelmatig stil te staan bij het feit of we nog steeds op de juiste manier bezig zijn, 

onszelf niet verliezen in onze eigen Fun, maar met oog voor het welzijn van de 

aangesloten kinderen actief zijn. We houden onszelf graag scherp en de evaluaties geven 

ons nuttige inzichten. 

Op de gestelde vraag hebben we de antwoorden met groeiende trots gelezen en mogen 

we concluderen dat we het als stichting nog steeds waarmaken. Aan de ouders die het 

ingevuld hebben zeggen we daarom dank. En ouders die deze vraag ook willen 

beantwoorden nodigen we van harte uit een mail te sturen naar fc4k@funcare4kids.nl  

met jullie ervaringen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte sluiten we af met een paar regels uit berichten van ouders en zeggen we uit de 

grond van ons hart: … hier doen we het voor! 

 

(…) Onze zoon heeft tijdens de laatste activiteit contact gelegd met een 

andere jongen en we merken dat hij met hem over de thuissituatie praat.  

Dat vinden we zo fijn! Hij zegt er thuis nooit zoveel over (…) 

 

(…) Onze dochter voelt zich altijd heel speciaal, wat jullie doen is alleen 

voor haar en niet voor haar zieke broertje. We zien haar iedere keer weer 

zo ontspannen en vrolijk echt weer even kind zijn (…) 

 

(…) Als alleenstaande mama, mijn man is overleden, van drie kindjes 

waarvan een meervoudig gehandicapt, is het voor mij zo fijn om te zien hoe 

mijn oudste zoon van 11 jaar zichtbaar geniet, en dat begint al met het 

uitpakken van de spullen die hij, op zijn naam(!) per post ontvangt (…) 

 

Vraag aan de ouders: De doelstelling van FunCare4Kids is kinderen die 

opgroeien in moeilijke thuissituatie door een chronisch ziek of (mv) 

gehandicapt (of overleden) gezinslid een dag onbezorgd te laten genieten. 

Waarbij zij in het middelpunt staan en alle aandacht naar hen gaat. 

Vindt u dat we deze doelstelling waarmaken en waarom? 
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FUN IN 2022 

Naam / Omschrijving Datum Locatie 
Leeftijds- 

groep 
Aantal kids 
aangemeld 

BigBeng Ballonnen Bal 26 februari Online 6-16 jaar 91 

Crazy Team Challenge 21 mei Online 6-16 jaar 29 

Bik en Breek Fundag 18 juni 
Hybride: Online en 

Live in Leiden 
6-16 jaar 55 

Fryslan Boppe, Fryslan 

Brandweer 
24 september Live in Sneek 6-14 jaar 23 

Uurtje met Sinterklaas 

(ochtend) 
19 november Online 6-9 jaar 31 

Magische Sint Middag  19 november  Online 10-16 jaar 45 

Knutsel je Kerststuk  18 december Online 6-16 jaar 103 

 

Afbeelding van StartupStockPhotos via Pixabay  



 

Fun in 2022 

 

26 februari – BigBeng!BallonnenBal  

Dit was wel even een uitdaging: kinderen leren ze ballonnen het beste konden opblazen, 
een knoopje leggen en dan het echte werk: hoe je er een dier, zwaard, bloem of iets 
anders mee in elkaar draait. En dat via zoom! Maar het is gelukt! Ruim 90 kinderen 
gaven zich op en zij kregen vooraf natuurlijk hun eigen ballonnenpakketje thuisgestuurd, 
compleet met uitleg en een pomp. In twee online sessies georganiseerd voor kids van 6–
10 jaar en voor de oudere kids 11-16 jaar. Kijk hier in het foto-album van deze 
Funactiviteiten: BigBeng Ballonnen Bal 
 

Een paar reacties van de kinderen: 

• Wouw best moeilijk, gelukkig werd het goed uitgelegd en heb ik heeeeeeel veel 
zwaarden kunnen maken. 

• Ik was wel heel blij met het pakje dat we thuis kregen want zo heb ik nog wel even 
kunnen oefenen, want je kon het echt niet meteen. 

• We hebben nog wat ballonnen bewaard want ik ben bijna jarig en dan gaan we het 
’s middags ook doen. 
 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/LFazKb65FCucsj/?invite=c752d2de-4269-4424-b6ae-a228459050d5


 

 

21 mei – Crazy Team Challenge  

Vorig jaar een leuk succes! De meest maffe, spannende, uitdagende, simpele en 
creatieve opdrachten uitvoeren, terwijl je teamgenoten je online uitdagen. Denk aan: 
maak een groepsselfie, bak een kersenvlaai, verzin een yell, vertel een stoer verhaal of 
maak een stoepkrijttekening… Grote vraag bij deze knotsgekke wedstrijd is: welk team 
lukt het de meeste opdrachten uit te voeren en daarmee de meeste punten te scoren? 
Klein groepje, Grote lol. De winnaars kregen nog een leuk spel thuisgestuurd. 
 

Een paar reacties van de kinderen en ouders: 
 

• Dit was echt leuk, dit moet echt vaker komen. 
• Dank jullie wel voor deze voor ons rustige en voor onze dochter een hele leuke 

middag! 
• ik vond het een biljoen keer leuk 
• Dank je wel, het was superleuk en crazy 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

18 juni – Bik en Breek Beeldhouw Fundag  

Deze activiteit kan echt nooit meer ontbreken in ons Funprogramma. Dit jaar probeerden 
we de hybride versie uit: een groepje kinderen de hele dag van 11 tot 15.30 uur op 
locatie in het atelier en een groepje via de zoom. En dan ook nog in twee groepen; ’s 
morgens voor de jongere en ’s middags voor de oudere kids. Dat was best een uitdaging. 
Intussen is deze Fundag al voor de vierde keer georganiseerd en weer bijzonder 
gewaardeerd door de kinderen. We houden ‘m erin. Deze keer kon door jongere kids 
gekozen worden voor het maken van een Egel of Eend en de oudere kinderen konden 
kiezen uit een Ram of een Kikker.  
 
We nodigen u uit een kijkje te nemen in het foto-album om alle prachtige creaties te 
ontdekken: Foto-album Bik en Breek 2022 
 
Een paar reacties van de kinderen 

 
• Het leukste vond ik dat wat ik gemaakt had zelf mocht houden 
• Hij was al leuk toen ie klaar was maar toen moest ik m nog helemaal mooi maken 

en toen was ie nog mooier 
• Het insmeren met die olie was gaaf 

 

 

https://myalbum.com/album/sHYKhnVZUpnw/?invite=de419705-231f-48c2-bf4e-00238ce124a8


 

 
24 september – Fryslân Boppe, Fryslân Brandweer  

In 2021 hebben we deze Brandweerdag samen met de Brandweerkazerne in Sneek 
online georganiseerd. Maar ja, online een fikkie laten zien maakt niet echt indruk. Dus de 
brandweercommandant beloofde ons dat zodra het weer mocht we op bezoek mochten 
komen. Dat wilden wij wel! Voor een aantal kinderen was de kazerne in Sneek best wel 
even een eindje rijden. Gelukkig hadden we een fijne sponsor en konden we met een 
bus centraal vanuit Vianen met een groepje er naar toe. Een ander groepje kinderen 
kwam zelf naar de kazerne. Uit de reacties en feedback is gebleken dat het heel fijn was 
dat er een wat kleinere groep kinderen was deze keer. Zo kon aan ieder kind de nodige 
aandacht worden besteed en had de brandweer alle tijd voor iedereen. 
 
Dit foto-album laat zien hoe zeer de kinderen hebben genoten van het bezoek aan de 
Brandweer in Sneek. 
 

 
 
  

https://myalbum.com/album/9ZnvQYjM2ob9/?invite=1d6ccaa2-c558-4f8f-a38a-57d96c56264f


 

19 november ochtend – Een uurtje met Sinterklaas 

Onze Sinterklaas was weer graag bereid om de kleinere kids van FunCare4Kids te 

ontmoeten. En omdat het voor veel kleintjes in het hele land gewoon handiger is in de 

decembermaand om dit online te doen hebben we daar weer gehoor aan gegeven. 

Vooral omdat het de twee vorige corona jaren ook heel goed ging via zoom. Bovendien 

vinden de kinderen het heel erg leuk om vooraf de chocoladeletter met de uitnodiging te 

krijgen en achteraf een boek naar keuze als cadeau. Thuisgestuurd speciaal voor hen.  

Een ouder mailde ons: ‘Het momentje met de Sint was geweldig. Joshua heeft genoten 

van zijn tijd die hij ‘alleen’ had met de Sint. Wat een lieve man. Onze complimenten aan 

alle vrijwilligers.’ 

 
Een paar reacties van de kinderen 

 
• Ik vond het superleuk omdat Sint heel veel dingen wist over mij!  
• Eigenlijk heb ik wel mazzel dat ik een ziek broertje heb want nou mag ik hier 

gewoon aan meedoen (…) 
• Dat het cadeautje dat per post kwam gewoon ook nog eens als echt cadeautje was 

ingepakt vond ik heeeeel gaaf. 
 
 
 

  



 

19 november middag – Magische Sint middag met George 

Vorig jaar een succes dus gewoon weer gedaan dit jaar. Sinterklaas middag voor de 
oudere kids, maar dan wel een speciale, met heuse magie! We hebben George Parker 
bereid gevonden iets leuks met de kids te doen. En dat is gelukt! Vooraf kregen zij 
samen met een chocoladeletter, een mysterieuze envelop met nog geheimzinniger 
inhoud: een paar paperclips, veiligheidsspelden, draadjes, spelkaarten… huh? Illusies all 
over. En de envelop mocht pas open als George het zei. Spannend!  
 
Een paar reacties van de kinderen 

 
• Oh die trucjes vond ik zoooo gaaf, ik laat ze nu ook aan iedereen zien 
• Dit was echt heel leuk, maar ik vond het ook leuk om de Sint te zien 
• Ik vond het keigezellig 
• De truc met de grote kaart was het aller allerleukste 
 

 
  

https://georgeparker.nl/


 

18 december – Knutsel je Kerststuk  

Ook deze activiteit is door - we zouden bijna zeggen dankzij - corona al twee keer online 
gedaan met bijzonder veel succes. Meer dan 100 kinderen geven zich hiervoor op. Ons 
Kerstteam onder leiding van kerstvrouw Marjan maakte ook dit jaar weer stap voor stap 
een prachtige kersstuk. Van te voren krijgen ze een enorme doos met alle 
kerstmaterialen thuisgestuurd. Alleen dat is al een feestje hebben we van verschillende 
kinderen begrepen. Ach, kijkt u zelf even in het foto-album waarin u vele creaties voorbij 
ziet komen. 
 
Een paar reacties van de kinderen 

 
• Ben best trots op het resultaat, het staat al een paar dagen midden op de tafel!  
• Het leukste van de spullen vond ik de sliertjes en zilveren balletjes om mee te 

versieren. 

• We hebben genoten van het knutselen en samenwerken van de kerst stukjes.❤️ 
Het is ook leuk om te zien hoe anderen aan hun kerststukjes bezig waren. 

• Toen de dozen binnen kwamen kregen de meiden er al enorme zin in. Wat een 
inhoud!! Super mooie spullen. 

 
… en van een ouder: 

• Wij zijn de sponsoren erg dankbaar dat ze dit mogelijk maken voor gezinsleden 
die opgroeien in een thuissituatie waar dagelijks veel aandacht gaat naar de 
ouder, broer of zus die ziek zijn. Nu worden zij een keer in het zonnetje gezet en 
maken de zorgen plaats voor iets vrolijks en een blijvende leuke herinnering. 

 
 

 

 

https://myalbum.com/album/kdqDiBipdYQd/?invite=4eb13bee-2cad-4174-9c52-2d965007296b
https://myalbum.com/album/kdqDiBipdYQd/?invite=4eb13bee-2cad-4174-9c52-2d965007296b


 

 

 

Vooruitblik naar een nog beter jaar 

 
Onze slogan: ‘Online Fun, zolang nodig’ hebben we gewijzigd naar: Online Fun, omdat 

het kan!  en blijft dus ook in het nieuwe jaar nog even boven onze uitnodigingen staan. 

Zoals we intussen begrepen hebben van ouders en kinderen is dat ze met deze Online 

activiteiten ook echt blij zijn. Wat ook weer in dit jaar inzichtelijk werd is dat we door de 

Fundagen via Zoom te organiseren veel meer kinderen konden bereiken.  

 
Jong 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.  

 

Fundag regisseurs gezocht 
Het bestuur van FunCare4Kids is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, met name vrijwilligers 

die net even wat meer willen doen dan een groepje begeleiden op een Fundag. Het 

bestuur zoekt mensen die mee willen helpen een dag te organiseren; als opperhoofd van 

een geweldig team vrijwilligers. Samen een dag te organiseren die zijn weerga niet kent  

 

 

 

 

 

 

 

 

We zoeken Fundag regisseurs, die durven, doen en waarmaken. 

Stuur een e-mail aan: fc4k@funcare4kids.nl of 

bel met de bureaumanager: 06-51178473. 
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Wat ging goed in 2022? 

 
1. Online Fun heeft voordelen, ook dit is gelijk aan de twee vorige covid-jaren; 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 locatie, ook 

waren deze in het midden van het land, soms te ver.   

2. Extra in 2022 kwamen er nog meer voordelen van online Fun naar boven, ofwel 

we hebben het hier over hogere kosten, koopkrachtdaling en grote onzekerheid 

over de ontwikkeling van de energieprijzen. 

3. Trots zijn we op de vrijwilligers in de Werkgroep Fundagen die ondanks een 

overload aan zoom gedurende hun werkweek, toch ook dit jaar weer bereid waren 

mee te doen in onze Online Activiteiten. 

4. De aanbeveling van vorig jaar: ‘Enquête onder ouders om te meten of de 

doelstelling van FunCare4Kids wordt gehaald’ is in 2022 waargemaakt. 

5. Ons 20 jarig jubileum hebben we niet kunnen vieren. We zijn onze sponsors 

dankbaar dat we het geld dat speciaal voor dit jubileum was ontvangen, mochten 

inzetten voor de Online Fun activiteiten. Deze vallen vaak duurder uit omdat er 

vooraf en ook soms achteraf veel per post wordt gestuurd; inkoop 

cadeautjes/prijzen, verzendmaterialen, handling, porti kosten). 

 

Wat kan beter in 2023? 

 
1. Het opnieuw binden en boeien van vrijwilligers. Door de twee coronajaren zijn we 

het hechte contact met onze vrijwilligers een beetje kwijtgeraakt. We merken dat 

het moeite kost hen weer enthousiast te betrekken. In 2023 starten we daarom 

een Persoonlijk Ontwikkel Programma waaraan een aantal vrijwilligers gaat 

deelnemen. 

2. Inzicht verkrijgen in het afmeldgedrag van ouders. Na aanmelding voor een 

activiteit worden tenslotte kosten gemaakt, online zelfs wat eerder en hoger. 

 

 

 

 



 

Aanbevelingen voor 2023 

 
1. De live Fundagen moeten weer meer Bouwdagen zijn, dagen die van scratch af 

aan worden bedacht en uitgevoerd: dit is realiseerbaar wanneer er meer 

projectleiders/vrijwilligers hier aan willen meewerken. In 2023 onderzoeken hoe 

we hier weer een start mee kunnen maken. 

 

 

Fundagen Plannen 2023 

 
We zijn druk met organisatie en planning van Fundagen in 2023. Dit staat in de steigers, 

online of live: uitnodigingen volgen vanzelf in je mailbox:) 

  

 

• Bik en Breek Beeldhouwen, maart 

• Koken en/of bakken, juni 

• Buitenspeldag, augustus 

• Sinterklaas, november 

• Kerst, december 

 

Tenslotte…  

 

Ik vond het een hele leerzame en 
gezellige middag. Ik kan geen foto 

opsturen van mijn kerststukje, want ik 
heb hem aan mijn opa gegeven in het 

ziekte huis. 
 

Dank je wel voor alles! 


