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HELP DE STICHTING
BEKENDER TE WORDEN
De stichting is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Hoe meer
vrijwilligers, hoe meer glimlachen bij de ouderen. We kunnen
daarom jullie hulp goed gebruiken! Help de stichting door onze
Sociale media pagina's te volgen zodat meer mensen bekend
worden met de stichting. 
Kijk snel op onze nieuwe instagram pagina
www.instagram.com/Stichtingknuffeldier en volg ons.
Onze dank is groot. 
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HET IS WEER ZOMER!

De zomer is weer begonnen en zorgt al voor veel
warme dagen. Heerlijk weer om een dagje naar het
strand te gaan of een wandeling te maken in het park.
Om van de zon te kunnen genieten hoef je natuurlijk
niet de deur uit te gaan. Ook in je tuin of op het balkon
kan je heerlijk van de zon genieten. 

Hoewel het lekkere weer voor veel plezier kan zorgen,
kan het ook zorgen voor benauwdheid, en als je niet
oppast zelfs uitdroging. Dit geldt niet alleen voor jou,
ook je huisdieren kunnen last krijgen van de hoge
temperaturen. 

Het is belangrijk om jezelf goed te informeren over je
eigen huisdier en hoe jij die het beste kan helpen
tijdens de warme zomerdagen.  Er zijn natuurlijk
verschillende soorten huisdieren, dus als je een
aquarium hebt met vissen zullen die niet zo snel
uitdrogen. Wel kunnen vissen last krijgen van de hoge
watertemperaturen, en kan die te hoge temperatuur
fataal zijn.
De meeste andere huisdieren zoals honden, katten,
vogels en knaagdieren kunnen niet goed tegen te hoge
temperaturen, en hebben daarnaast veel vocht nodig.
Voor elk dier is dit verschillend, en dit kan zelfs per ras
of soort verschillen. 

De meeste soorten huisdieren verlaten nooit het huis
en zijn dus in deze warme dagen afhankelijk van de
temperaturen in en rondom het huis. Kijk dus snel op
de volgende pagina wat jij kan doen om je huisdier te
helpen tijdens de warme zomerdagen. 
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Wat je kan doen tegen de hitte
Veel blijven drinken! Dit is natuurlijk bij de
meeste wel bekend maar het kan je zo
gebeuren dat je even vergeet te drinken en je
al snel oververhit raakt. Ook voor de meeste
huisdieren geldt: zorg dat ze voldoende te
drinken hebben. Ververs hun water
regelmatig want door het warme weer
verdampt het snel en is het een broedplaats
voor bacteriën.

Naast drinken is het ook belangrijk om goed
te blijven eten! In eten zit vaak ook al vocht
waardoor je goed gehydrateerd kan blijven.
Denk hier ook aan als je je huisdier eten geeft.
Wat geef je eigenlijk en is het handig wanneer
het warm is?

Schaduw! Een beetje schaduw kan wonderen
doen. Je vermijdt hiermee direct zonlicht en
zorgt ook voor een koeler plekje waar
bijvoorbeeld een hond of kat graag liggen. In
je tuin of balkon kan je bijvoorbeeld zorgen
voor een goede parasol of zonnescherm. Als
je de deur voor langere tijd uitgaat kan je
misschien wel wat meenemen waar je
huisdier veel baat aan heeft. Ook voor de
kleinere huisdieren kan je binneshuis zorgen
voor meer schaduw. Staat je vogelkooi of
hamsterkooi vlakbij een raam? Verplaats het
dan naar een hoek met schaduw. 

Een heerlijk frisse duik in het water kan
zorgen voor veel afkoeling. Misschien zal je
kat daar niet zo dol op zijn maar de meeste
honden zijn dat wel. Honden kunnen niet
zweten en kunnen de hitte alleen kwijtraken
door hun voetzolen en door te hijgen. Als je
een lange wandeling maakt denk er dan aan
om  misschien ook even een 
 duikje te nemen in water.

Neem af en toe een kijkje bij je dieren om te
kijken hoe het gaat. Soms kunnen dieren
eigenwijs zijn en blijven ze in het zonnetje
liggen terwijl ze eigenlijk ook wat afkoeling
nodig hebben. Vergeet daarom niet om af en
toe een oogje in het zeil te houden. 

Houd  alles schoon en koel. Vooral voor
knaagdieren is het belangrijk dat je wat vaker
het hok en hun kont schoonmaakt om
huidmadenziekte te voorkomen. Let ook op
de voerbakken van je dieren en maak deze
goed schoon. Zoals eerder gezegd kunnen dat
soort plekken een broedplaats worden voor
bacteriën. 
Probeer ook alles in huis koel te houden. Sluit
overdag de gordijnen en ramen en  laat geen
warme lucht of zonneschijn binnen. Als je wat
geld kwijt kunt is een airconditioning ook erg
handig. En anders werkt een ventilator ook
goed voor een lekker briesje in huis. 
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Dieren zijn in sommige huishoudens niet meer weg te
denken. Van  honden, katten en konijnen tot de de
meer bijzondere huisdieren zoals  Baardagamen en
Afrikaanse reuzenslakken. 
Niet elk dier is een knuffeldier. Toch kun je met elk
dier een band krijgen. Vooral de dieren die dichter bij
de mens staan kunnen een band krijgen die soms heel
diep gaat. 
De connectie tussen mens en dier kan zo sterk zijn dat
het zorgt voor geluk bij zowel mens als dier. Als je
eenmaal die connectie heb dan zal je die nooit meer
vergeten.
Ook bij de zorgcentra is die sterke connectie er altijd
gebleven bij de ouderen. Als ze bezoek krijgen leven ze
helemaal op. Dat is het mooiste dat er is, om iemand
die (vaak) eenzaam is te zien opleven en weer even te
zien glimlachen. 
De aandacht en liefde die een dier kan brengen, of
zelfs vragen komt niet zomaar ergens vandaan. Het
moet vanuit het dier zelf komen, en daar helpt een
liefdevol baasje ook erg goed bij.
Bij de stichting hebben we inmiddels aardig wat
vrijwilligers die ieder hun eigen bijzondere dieren
hebben. Het werk dat ze doen voor de stichting is heel
bijzonder en ook de band die ze hebben  met hun
huisdier is vaak heel bijzonder. 
Achter elke vrijwilliger en hun huisdier of huisdieren
zit een verhaal. Die verhalen zijn mooi en kunnen je
raken. Voortaan in de nieuwsbrief zul je daarom
verhalen tegenkomen van de dieren en vrijwilligers
die deze stichting maken tot wat het is.
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ACHTER ELK DIER SCHUILT EEN
VERHAAL
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Rover en Ludwig
Zeven jaar geleden zat ik in een burn-out. Ik
woonde samen met mijn man. Bij mijn ouders had
ik op dat moment nog twee witte herders. Ik had
daar een soort van co-ouderschap van. De witte
herders waren op een gegeven moment overleden.
We hadden wel katten maar ik miste het heel erg
om een hond te hebben. Ik heb al vanaf mijn
derde om een hond gevraagd aan mijn ouders, en
ik had mijn man al gewaarschuwd. Ik zei ‘’als die
witte herders er niet meer zijn kan ik niet
garanderen dat ik geen hond wil’’.  
Zodoende wilde ik een nieuwe hond. Het was ook
wel een goed moment want door de burn-out
werd ik gedwongen om toch naar buiten te gaan
en dingen te doen. Het heeft me er goed doorheen
geholpen. 

Ik wilde eigenlijk altijd een Border collie maar dat
vond mijn vriend te groot. Ik zei toen ’’zoek maar
iets dat alles kan dat een Border collie ook kan,
maar kleiner is’’. Ik zei het met het idee dat zo’n
hond er niet zou zijn. Mijn vriend kwam toen met
een Hongaarse Herdershond die alles kan wat een
Border collie ook kan: een Pumi. 

We hebben Rover via Facebook gevonden. Daar
kwam een nestje langs uit Tsjechië en daar zat een
puppy in die me gelijk opviel omdat hij een
bliksemschicht had op zijn rug in zijn vacht. Ik was
toen een tijdje in de laatste boeken van Harry
Potter bezig dus ik dacht gelijk ‘’dat is mijn Harry
Pottertje’’.  We zijn Rover toen gaan ophalen in
Tsjechië, even een weekendje op en neer. 

Ik heb Rover gehaald omdat ik met hem wilde
sporten, ik wilde samen behendigheid doen. Dat
vond hij helaas niet zo leuk. Ik heb ook andere
sporten met hem geprobeerd, maar het enige dat
we allebei leuk vinden is schapendrijven. Rover is
een echte schapenhond. We doen ook wedstrijden
in schapendrijven. We reizen daardoor heel
Europa door samen met een vriendin van me. 
 
Een keer in Hongarije hebben Rover en ik gelopen
met 90 Rackaschapen en een kalf. Dat zijn schapen
met rechte spirale hoorns die tot een meter lang
kunnen worden. We liepen daar met
zonsondergang. Het was heel erg mooi. Ik zal dat
nooit meer vergeten. 

Rover en ik trainen twee a drie keer in de week. De
rest van de week is het gewoon een lekkere
huishond. Rover springt normaal gesproken
gewoon op schoot en trapt dan overal op. Vanaf
het moment dat ik zwanger was, was hij daar heel
voorzichtig mee. Na de bevalling kwam ik thuis en
het eerste dat Rover deed was met twee poten
volop mijn buik springen, terwijl hij de baby nog
helemaal niet gezien had. Hij wist gewoon al dat
het gebeurd was! 
De baby kwam toen binnen en Rover ging even
aan haar snuffelen, en vanaf dat moment hoorde
ze erbij en volgde hij haar. Ik bestond gewoon niet
meer. De eerste week kraamzorg, overal waar de
baby naartoe ging, daar ging Rover achterna.

Mijn dochter is bijna drie maanden nu. Nu nog
steeds, als we  ergens naartoe zijn geweest dan kijkt
Rover eerst hoe het met haar is en daarna komt hij
mij pas gedag zeggen. Dus dat is wel heel
bijzonder. 

Hij had een bliksemschicht op
zijn rug en ik dacht gelijk: dat is

mijn Harry Pottertje

D e m e l z a  v a n  d e r  L a n s



DE STICHTING

We hadden al een kat, Murphy, en die werd heel
erg plakkerig. Zodra je op de bank ging zitten dan
zat de kat al op schoot. Je kon eigenlijk nergens
zitten zonder dat hij alle aandacht opeiste. We
werden er eigenlijk een beetje gek van dus
besloten er een kat bij te halen. Dan hebben ze
elkaar en focust Murphy meer op de andere kat.
Dat was uiteindelijk ook zo.
We hadden Ludwig op Marktplaats gevonden en
gingen hem ophalen. Het is een witte kat dus we
hadden van te voren gevraagd of hij niet doof zou
zijn. De verkoopster zei toen ‘’Nee nee, ze zijn echt
niet doof’’. Wij namen Ludwig mee naar huis en
dachten dat het geen probleem zou zijn als hij
uiteindelijk wel doof zou blijken te zijn. Wij willen
namelijk binnen katten omdat Murphy als de dood
is buiten. 

Toen we thuis waren lag Ludwig te slapen op de
bank. Mijn man slaat een keer keihard met zijn
handen erachter en het kitten slaapt gewoon
door! Dat was dus duidelijk Ludwig is doof. De
katten samen waren beste maatjes. Vanaf dag één
is dat eigenlijk goed gegaan. Allebei waren het de
makste katten. Je kon ze bij wijze van aan hun
poten op de kop hangen en nog haalde ze geen
poot uit naar je. Dus het zijn echt hele lieve makke
katten. 

Thuis ging alles goed. Rover rende soms keihard
op Ludwig af en die reageerde natuurlijk niet op
geluid dus die draaide zich om en zei dan ‘’Hey
hallo Miauw’’ en gaf een kopje. Dus dat had geen
nut voor Rover. Murphy en
Rover treiteren elkaar al zeven jaar lang. Als de kat
op de grond komt dan gaat de hond erachter  aan,
en als de hond langsloopt waar de kat zit dan krijgt
hij een klap tegen zijn staart aan.

Voor de stichting dacht ik dat een kat het
misschien ook wel leuk zou vinden. Toen ik
Ludwig meenam was hij helemaal happy bij de
bejaarden. Hij vond het geweldig. Ik zette Ludwig
dan bij iemand in een rolstoel op schoot. Ik was
daar dan voor een uur en drie kwartier later zaten
ze daar nog steeds met zijn tweeën te slapen.
Geweldig! Dat zijn mooie herinneringen. 
Zolang je Ludwig aaide dan maakte het hem echt
niet uit waar hij zat en bleef hij gewoon lekker
zitten. Dat maakt hem wel bijzonder. Met Rover
liep ik dan rond. Het was wel fijn omdat je altijd
mensen hebt die een voorkeur hebben voor
honden of katten. Ik had beide. 
Voor de stichting op knuffelbezoek gaan is heel
gaaf om te doen. Je ziet dus iemand die eigenlijk
alleen wat voor zich uit zit te staren in een rolstoel
helemaal opleven omdat er een kat op schoot
wordt gezet. Of iemand die aan een stuk zit te
roepen van ‘’hier kom maar halen’’ en die dan
alleen maar met de hond bezig is. Het is voor die
mensen zo waardevol, en ook voor jezelf dat je kat
of hond dat teweeg brengt. Dat is natuurlijk het
mooiste dat er is. De vriendin waarmee ik samen
de schapen doe loopt inmiddels ook bij de
stichting.  Dat is wel leuk want die honden zijn
natuurlijk maatjes van elkaar. De interactie tussen
hun vinden mensen dan ook erg leuk.

''Ludwig was net zo doof als Beethoven''
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Jekkers! met een uitroepteken!

Voordat ik Jekkers! had woonde ik al 10 jaar samen
met alleen mijn zoon. We hebben altijd gezegd ‘’er
komt ooit nog een hond’’. Ons leven was eerst te
onregelmatig om dat te kunnen doen. Onze
droom was altijd om een Engelse Bulldog te
nemen. De prijzen rezen alleen zo erg de pan uit
en de levensverwachting was ook erg laag, zes jaar.
Dus ‘’Winston Churchill’’’ zoals hij zou heten
kwam er  niet. We zijn toen eerst rustig gaan kijken
naar diverse rassen. Heel toevallig kwamen we
Jekkers! toen tegen op Marktplaats bij een rescue
stichting van Spaanse honden in Beverwijk. Dat
beestje zag er gewoon zo leuk uit op de foto dus
toen hebben we gelijk een afspraak gemaakt. 

Jekkers! is uit Spanje uit de dodencel gehaald,
heeft hier toen twee weken bij een dierenarts in
quarantaine gezeten en kwam toen in een
gastgezin terecht. Hij zat daar samen met een, ik
noemde het een plofkip Chihuahua want die hond
  was 40 cm en 15 kilo zwaar dus niet echt een
Chihuahua, en een enorme Rottweiler. Hij was
daar heel onrustig. We kwamen binnen en hebben
even zitten praten. We hadden een brokje bij ons
en binnen vijf minuten lag hij tussen ons in met
zijn kop op de schoot van mijn zoon rustig te
slapen. De klik was er gelijk. Toen was voor ons de
keuze heel snel gemaakt. 

Je kon heel goed merken dat hij vier maanden op
straat geleefd had. Hij ging altijd bedelen voor zijn
eten. Hij was ook heel erg op eten gericht. Op het
strand dronk hij ook gewoon zeewater. Dat doet
bijna geen enkele hond en als ze het doen dan
spugen ze gelijk. Jekkers! was duidelijk gewend
zeewater te drinken. Het was eerst ook echt een
mager scharminkeltje van 4,9 kilo. Na een halfjaar
tijd woog hij 9,8 kilo en sindsdien zit hij structureel
tussen de 9,7 en 10 kilo. Het was eerst echt een
hoopje. 

We gaan ook wel eens naar de camping en daar
loopt hij eigenlijk altijd los omdat we geen hekjes
of iets dergelijke hebben. Hij weet waar hij moet
blijven. Een enkele keer dan moet hij aan de lijn
omdat de fazanten dan loslopen. Dan wil hij daar
nog wel eens achterna gaan.
Je merkt echt heel duidelijk aan hem dat hij hier
veilig zit en goed verzorgd wordt. Hij is super
aanhankelijk. Het is wat dat betreft af en toe een
kat want dan komt hij naast je bij de bank staan
kwispelen. We hebben altijd het regime gehad dat
hij niet op de bank mag. Hij heeft gewoon een
eigen kussen naast de bank dus als er iemand op
de bank ligt dan wordt hij non-stop
gekroeld net als een kat. 

Jekkers! geeft onvoorwaardelijke aandacht en
liefde en is ook een echte dondersteen. Hij weet
precies waar hij moet zitten of bij wie hij moet
zitten als hij ergens wat kan krijgen.
Mijn zoon is inmiddels het huis uit en ik ben gaan
samenwonen met mijn partner. Meneer is een
acteur en weet dat hij bij mijn zoon thuis wel op de
bank mag liggen. Mijn schoonmoeder heeft een
kleedje op de bank waar hij op mag. Bij mijn
partner thuis heb ik geen inbreng of hij wel of niet
op de bank mag en hij mag dan heel vaak bij haar
op haar schoot zitten of op haar buik liggen.
Aan de andere kant is de liefde die hij uitstraalt en
ook aan andere geeft, onder andere voor de
stichting, zo mooi. hij voelt alles gewoon feilloos
aan.  Mijn petekind uit Australië was twee jaar
geleden hier op bezoek met haar kleine dochtertje
van zeven maanden.  Dat dochtertje lag in het gras
en wij zijn er bij gaan liggen en dan zie je dat hij
een meter voor dat kind door zijn knieën gaat en
naar dat kind kruipt om op gelijk niveau te blijven.
Dat is superlief.

Hij is super aanhankelijk
en is wat dat betreft af en

toe net een kat

H e n k  G i e z e m a n



DE STICHTING

Mijn partner werkt op een gesloten afdeling voor
dementerende ouderen. Ik kom daar regelmatig
met Jekkers! op bezoek bij mijn partner en ging
dan ook even bij de mensen langs. Daar zit
bijvoorbeeld een vrouwtje van 100 die eigenlijk
regelmatig 's ochtends haar bed niet uit wil komen.
Als ik met Jekkers! op de gang sta dan staat ze
binnen vijf minuten daar. Ik vond het zo leuk om
daar langs te gaan dat ik daar wel een regelmaat in
wilde en kwam toen bij Stichting Knuffeldier uit.

Ik ben een keer met Fons en wat andere dames
gaan kijken bij een zorgcentrum. Daar gebeurde
toen iets waardoor ik dacht ''dit ga ik vaker doen''.
Er zat een vrouwtje in een stoel en ik zag dat ze
veel aandacht had voor Jekkers!. Ik vroeg aan haar
of ze het leuk  zou vinden als hij bij haar op schoot
kwam. Ik kreeg geen reactie maar ze was wel met
haar blik op hem gefixeerd. 
Het personeel vertelde me toen dat het geen zin
had en ze nooit ergens op reageert en nooit praat.
Ik vond dat zonde want ik merkte aan alles dat ze
de hond bleef volgen met haar ogen. 
Op een gegeven moment liep ik langs haar en
vroeg haar of ze het zeker wist dat ze hem niet
even op schoot wilde. Het vrouwtje floepte eruit:
''Ja doe maar want ik heb vroeger altijd honden
uitgelaten en daar verdiende ik nog een centje mee
dus zet hem maar op schoot dan kan ik hem wel
hier houden, en dan laat ik je andere honden ook
wel uit en dan verdien ik weer een centje bij''.
Er waren dames van de verpleging die vielen van
hun stoel! Er kwam er eentje naar me toe die me
vertelde dat ze haar nog nooit had horen spreken.

Dat een dier zoveel kan triggeren bij een mens is
zo mooi! De lach die je krijgt van die mensen en
de reacties als je daar binnenkomt daar doe je het
voor. Een aantal vinden het niks, een aantal vinden

het geweldig en een aantal vinden het helemaal
geweldig. 
Ik heb een dametje in een tehuis en die heeft
normaal gesproken op dinsdag zangles. Ze brult
altijd dat ze niet gaat schallen als haar hondje
langskomt om te knuffelen. Dan gaat ze niet naar
zangles of ze nou de hoofdrol heeft of niet. 
Ik bezoek ook een Sergeant majoor die bij de
luchtmacht bij de hondenbewaking heeft gezeten.
Hij is vaak de weg kwijt en de dagen maar hij weet
wel wie Jekkers! is en op welke dag hij langskomt.
Dat maakt het ook gewoon mooi om te doen. 
Met alle ouderen kan Jekkers! er echt van genieten
om geknuffeld te worden. Je merkt ook dat hij
voelt dat ze het nodig hebben. Hij springt dan heel
rustig en voorzichtig bij ze op schoot.
Een keer viel het bezoek samen met eerste
kerstdag. Jekkers! droeg een kerstmannenpak. De
oudjes vonden het geweldig en zelf vond hij het
iets minder leuk maar zat wel vol trots op schoot.
Dat geeft ze zo'n goed gevoel. 
Ik heb zelf een zwaar been trauma achter de rug
en ben nog herstellende en het geeft mij ook een
hele hoop warmte en gevoel om iets terug te
kunnen doen voor de maatschappij. Jekkers! vindt
het ook mooi. Het is nu de corona tijd en ik liep
laatst langs een van bezoekadressen en Jekkers!
loopt automatisch naar de voordeur want hij had
zoiets van ''hier moeten we zijn. Hier gaan we de
oudjes knuffelen''. Je kon aan hem merken dat hij
het raar vond dat we niet op bezoek gingen''.

''Jekkers! is niet meer weg te denken uit ons leven''
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GRAPPIGE DIEREN

WAT EXTA KIEKJES VAN DE TOPPERS



Dieren kunnen zo hun momentje
hebben. Ook een grappig momentje
waarbij je je eigenlijk afvraagt wat er
met hun koppie gebeurt en wat er in
hun koppie omgaat. Op de volgende
pagina zijn een aantal grappige kiekjes
geschoten van een aantal dieren die
wel weten hoe ze een indruk
achterlaten. 
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GRAPPIGE DIEREN



p a g i n a  1 2

GRAPPIGE DIEREN

Pssst
lekkerding

Oh nee! Ik ben
gespot!

Moet dat nou?

Ik kom uit het verre
oosten, capiche?
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GRAPPIGE DIEREN
Nog een klein

stukje en dan kan
ik erbij

Wie was dat?

Ik heb vandaag
geen zin...zucht..

Ze noemen me
Joris scheefbek.
Waarom weet ik

eigenlijk niet



Fons Langemeijer is niet alleen de
oprichter van de stichting, hij staat
ook nog eens aan het roer. Het is
dus hoog tijd om meer over hem te
weten te komen. Lees snel verder
op de volgende pagina.
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DE MAN AAN

HET ROER



De ervaringen die ik kreeg als je ziet hoe ontzettend blij mensen worden
met een structureel bezoek, Daar voelde ik me ontzettend tot
aangesproken. Ik zag die oudjes zo genieten, ik vond dat zo mooi. Ik wil
daar wel een stichting van maken. Er was bijvoorbeeld een dametje van
82 en die zit de hele tijd met haar hoofd naar beneden, en dan komt er
een hond op bezoek en dan lacht ze en kijkt ze weer om zich heen. Daar
doe ik het dan voor.

Ik ben in 2015 begonnen met de stichting in spé en het liep een beetje uit
de hand. We begonnen eerst met zijn drieen, en  daar werd heel erg
enthousiast op gereageerd. Al snel gingen we bij meerdere zorgcentra op
bezoek.  Ik wilde eerst eigenlijk mensen voor omgeving Heemstede en
Haarlem hebben. Uiteindelijk zijn we op vier afdelingen uitgekomen. Ik
dacht wel ''het wordt te vrijblijvend als het geen stichting is'' ik wilde het
verankeren. Dus op 31 Januari 2018 heeft de stichting officieel het
daglicht gezien.

Ik ben daarna in 2019 bij Radio Noord holland geweest, en later nam RTL
nieuws het over. Ik kreeg toen super veel aanmeldingen. Het werd steeds
groter.  Sinds dat moment ben ik vooral bezig met het uitbreiden van de
stichting zodat we nog meer ouderen kunnen blij maken met een
bezoekje.

De man achter de stichting

Niet alleen de oprichter Fons
zet zich in voor de stichting,
ook zijn familie helpt mee.
Fons zocht mensen die
konden helpen met de
stichting en keek daarom
eerst in zijn eigen omgeving.
Zijn broer en neef wilden wel
helpen en zetten zich ook in
voor de stichting. Daarnaast
krijgt Fons steun van zijn
katten Fredje en Binky.

FAMILIE
LANGEMEIJER
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Stichting Knuffeldier is opgericht door Fons Langemeijer en Jacqueline
Nelis. Het begon als een initiatief en is inmiddels gegroeid tot een
stichting die bezoeken aflegt op meerdere locaties in Nederland. 
Iemand die zich dagelijk hard inzet voor de stichting is Fons
Langemeijer. Van het aansturen van de vrijwilligers tot het uitbreiden
van de stichting zelf: Fons zet zich met hart en ziel in. Fons in het zonnetje

Er zijn een paar vrijwilligers
in de stichting die Fons graag
in het zonnetje willen zetten.
Volkomen terecht, dus bij
deze: Fons we willen je
allemaal hartelijk bedanken
voor al je inzet en alles dat je
tot nu toe hebt gedaan voor
de stichting. Zonder jou zou
de stichting niet zijn wat het
nu is.
We wensen je allemaal veel
gezondheid en geluk toe en
hopen je nog lang aan het
roer van de stichting te 
hebben staan.  Zo komen we
er namelijk wel!



Om deze nieuwsbrief af te sluiten zijn
er een paar schattige foto's van kittens.
De kittens zijn Britse Kortharen die
leven bij de familie Kieft. Dat ze dol zijn
op de kittens is goed te zien aan de
foto's. Prachtige foto's waar geen enkele
ziel van kan wegkijken. Dus maak je
maar klaar voor wat ''aahwww''tjes en
''ohhhhhh''tjes.
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WAT LIEF!
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GRAPPIGE DIEREN

Wat zeg je nou? Dat is
ons vrouwtje. Niet
zomaar een mens

Kijk daar loopt een
mens in zijn

natuurlijke habitat

Ik weet niet of
voetbal helemaal

mijn ding is

Zo. Ik zit
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GRAPPIGE DIEREN
Say cheese! Ik heb je!

Ik zit vast

Ze zeggen dat je
het op een oude
fiets moet leren...



stichting is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Hoe meer
jwilligers, hoe meer glimlachen bij de ouderen. We kunnen
arom jullie hulp goed gebruiken! Help de stichting door onze
ciale media pagina's te volgen zodat meer mensen bekend
rden met de stichting. 
k snel op onze nieuwe instagram pagina

ww.instagram.com/Stichtingknuffeldier en klik op volgen.
nze dank is groot. 

Heb jij nog ideeën, leuke foto's of suggestief voor de
nieuwsbrief? Wil jij iemand in het zonnetje zetten, of wil je
jouw verhaal als vrijwilliger delen? 

Wij horen graag van je!
Ook als je ideeën voor de stichting zelf hebt horen we dat
graag! 

Dus wil jij wat kwijt? Voor alle opmerkingen, aanmerkingen,
foto's, suggestief of ideeën kun je op onderstaand mailadres
terecht

Pr-socialemedia@stichtingknuffeldier.nl

VERGEET NIET
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Ideeën box

Vergeet ons niet te volgen op Instagram en
Facebook. Hoe meer volgers, hoe een
groter bereik. Hoe groter het bereik, hoe
meer ouderen geholpen kunnen worden!

p a g i n a  1 9

Nieuws
Goed nieuws voor de vrijwilligers! Woonzorgcentrum Dekkersduin in
Den Haag en Zorgcentrum Forum II in Heerhugowaard willen weer
langzamerhand de knuffelbezoeken oppakken. 

Dit betekent voor een aantal vrijwilligers dat zij de komende weken weer
op bezoek kunnen gaan.  Dit geldt bijvoorbeeld voor Henk Giezeman en
zijn maatje Jekkers!. Zij  mogen vanaf 8 juli weer op bezoek bij
Dekkersduin. Daar zullen de bezoeken in de tuin plaatsvinden. 

Bij andere zorgcentra is dit nog niet het geval. We hopen dat hier
binnenkort verandering in komt. Dat zou ontzettend mooi zijn omdat de
ouderen nu al een tijdje weinig contact hebben gehad met anderen. 

Of er verandering in komt is afhankelijk van de landelijke maatregelen en
de zorgcentra zelf. Het personeel van de zorgcentra hebben het natuurlijk
ontzettend zwaar gehad en hebben het nog steeds druk. Hier houden we
graag rekening mee. Zodra hier meer informatie over is zullen we contact
met u opnemen. Houd dus uw mail en whatsapp in de gaten. 


