
 
 
December 2018… het jaar loopt ten einde…we kijken terug, maar blikken vooral vooruit bij 
onze Stichting Knuffeldieren.  
 
31 januari 2018 
Het is dan echt zover de stichting Knuffeldier wordt opgericht door Fons Langemeijer en 
Jacqueline Nelis. Het is een droom die werkelijkheid wordt. 
 
2018  een jaar met heel veel aanvragen van zorgcentra meer dan we, op dit moment, aan 

kunnen. 
2018  een jaar waarin we veel nieuwe vrijwilligers mochten verwelkomen!!! In een woord 

fantastisch! 
2018  een jaar waarin we merken dat deze vrijwilligers onvervangbaar zijn. 

2018  2018 een jaar waarin we hebben ervaren dat het nodig is om een back up te hebben. 
Ook vrijwilligers zijn maar mensen, die ziek kunnen worden en die om wat voor 
redenen dan ook hun vrijwilligerswerk niet of tijdelijk niet kunnen voortzetten.  

2018  ook een jaar waarin we merken dat het lastig is om donateurs en sponsoren te 
vinden, we willen zo veel!! 
Ons logo en het ontwerp van de visitekaartjes is gemaakt en aangeboden door 
reclamebureau Nico Swanink. 
Via Sylvia Slobbe hebben wij een prachtige website gekregen waarvan zij ook onze 
webmaster is. 
De visitekaartjes zijn geschonken door Kramer en Partners makelaars. 

 
Kortom een jaar waarin we verschrikkelijk veel geleerd hebben, zeker hoe blij wij moeten 
zijn dat we met elkaar en vooral niet zonder elkaar kunnen om de stichting draaiende 
houden. 
 
Wat is het prachtig om te zien hoe de bewoners van de bezoeken genieten. Alleen al die ene 
glimlach op het gezicht van een bewoner waarvan je niet meer denkt enige emotie te 
kunnen ontdekken is zo, zo kostbaar dat is niet in woorden uit te drukken 
 
Het begin is er! Maar we willen nog zoveel meer. 
 
Doelen voor 2019 !! 
Sjaaltjes voor de honden om met trots te laten zien wat voor fantastisch werk zij verrichten, 
helaas is het tot op heden niet gelukt om hier een sponsor voor te vinden 
 



We willen zo graag veel groter worden. Daarvoor hebben we voor alle regio’s teamleiders 
en/of assistent teamleiders nodig. Vrijwilligers voor de bezoeken, maar ook voor de 
organisatie die tijd in de stichting willen steken om dit voor elkaar te krijgen.  

Misschien kennen jullie iemand die dit zou willen doen. Het hoeft niet iemand te zijn die ook 
bezoeken aflegt!  

Dus lieve vrijwilligers, zorgcentra, bestuursleden, donateurs en sponsoren we willen weer 
een beroep op jullie doen. Via jullie netwerken zijn er mogelijke ideeën, die horen we graag. 
Kennen jullie personen of bedrijven die ons een warm hart toedragen en ons willen steunen, 
laat het ons weten.  Met elkaar kunnen wij die onvergetelijke lach toveren op de gezichten 
van de bewoners. Zeg nou zelf, daar doen we het toch allemaal voor, die onbetaalbare 
glimlach ook in 2019 

 
Tot slot wat cijfers over 2018 
 
63 vrijwilligers 
4 afdelingen: tw, Heemstede, Hoorn, Den Haag en Zoetermeer 
41 zorgcentra bezocht 
907 bezoeken totaal 
 
 
Met vriendelijke groet 
Namens het Bestuur van de Stichting Knuffeldier 
 
Fons Langemeijer 
Bestuursleden PR-sociale media 
Tel.: 0648705567 
KvK: 70784825 
RSIN: 858458123 
Bank: NL10RABO0327905077 
https://www.facebook.com/stichtingknuffeldier/ 
Website: www.stichtingknuffeldier.nl 
 


