


“Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter 
wereld, zo blijkt uit onderzoeken. 

Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. 
Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout”



Waarom Het Vergeten Kind? 

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd 
of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer 
veilig waren. 

De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel 
kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige 
problemen.



Waarom Het Vergeten Kind? 

Verslavingen, grote schulden, psychische problemen en onvermogen van ouders 
kunnen zorgen voor een negatief klimaat waardoor de kinderen niet de positieve 
aandacht krijgen die ze zo hard nodig hebben. 

Zo raken ze eenzaam, komen in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. 

Op latere leeftijd lopen ze een verhoogd risico op het criminele pad te raken, werkloos te 
worden, zelf hun kinderen niet goed op te kunnen voeden of zelfs helemaal geen duurzame 
relatie aan te kunnen gaan.



Daarom Stichting Het Vergeten Kind. 

We zetten ons in voor kinderen die opgroeien in een onveilige 
en/of instabiele thuissituatie en voor velen onzichtbaar zijn.



Onze doelgroep

Het Vergeten Kind is er voor alle kinderen in 
Nederland die niet de kans krijgen kind te zijn, 
omdat ze worden ingesloten door problemen 
in de thuissituatie. 

Dit staat een gezonde ontwikkeling in de weg. 
In ruim 50.000 gevallen is de situatie zo 
ernstig dat ze niet meer thuis kunnen wonen.



Onze missie

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, 
omdat er thuis veel problemen zijn. 

Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Ons doel is dat al deze 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich 
positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.



Hoe gaan we te werk? 

Om onze missie te realiseren, investeren we in programma’s en activiteiten 
verdeeld over twee pijlers:

PIJLER 1: 
GEWOON KIND ZIJN → kinderprogramma
Impactvolle programma’s die ervoor zorgen dat kinderen uit onze doelgroep niet 
vergeten worden en ‘gewoon’ kind kunnen zijn en ze zich positief kunnen 
ontwikkelen. Door plezier even al hun zorgen vergeten, lol maken, onbezorgd zijn, 
vriendschappen sluiten,  positieve herinneringen maken en kunnen meedoen.



Hoe gaan we te werk? 

PIJLER 2:
VEILIG EN STABIEL THUIS VOOR ÍEDER KIND → duurzaam betere zorg voor kinderen
Programma’s en projecten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor alle kinderen 
in Nederland, het liefst in hun eigen gezin. Door de overheid en jeugdaanbieders aan te 
jagen om te zorgen dat het belang van alle kinderen echt centraal komt te staan in 
beleid en uitvoering en dat de kwaliteit van de zorg en hulp verbetert. Waar nodig door 
zelf te laten zien hoe het ook kan (advocacy by doing). 
Of door innovatieve projecten van anderen te financieren.



Wij kunnen dit echter niet alleen! 
Samen met vele donateurs, vrijwilligers, 
het bedrijfsleven, fondsen en andere 
organisaties maken we het verschil!



Maar ook met onze ambassadeurs:
Angela Schijf, Babette van Veen, Jamai Loman, Johnny de Mol, 

Juvat Westendorp, Natasja Froger, Saar Koningsberger



En onze jongerenraad: de 50 Unforgettables



Hoe kunnen Serviceclubs  
‘Het Vergeten Kind’ 

ondersteunen?



Mogelijkheden: 

Financieel
Door middel van financiële ondersteuning / donaties kan Het Vergeten Kind haar 
projecten en programma’s uitvoeren.

Bereik
Door het uitdragen van de samenwerking aan leden.

Zichtbaarheid
Participatie in publiekscampagnes 



Projecten
 



● Heppie Vakanties en Weekenden  - vakanties en weekenden in Hotel Heppie in Mierlo
● Heppie Talent - diverse workshops om je talent te ontdekken
● Heppie Zomertour & Wintertour - min. 50 bussen met kinderen naar een pretpark /dierentuin
● Heppie (t)Huis - een gezinsvervangend huis in de gemeente Geldrop
● De Unforgettables - 50 jongeren die samen onze Jongerenraad vormen

Projecten 



Hotel Heppie 
vakanties en weekenden in Mierlo 



● Hotel Heppie Mierlo is speciaal voor kinderen uit onze doelgroep in de leeftijd 
van zes tot en met achttien jaar

● Daarnaast vinden er ook begeleide gezinsvakanties plaats, waar kinderen samen 
met zijn/haar ouder(s) welkom zijn

● De vakanties en weekenden draaien om ontspannen, samen plezier maken en 
leuke dingen doen

● Dit gebeurt binnen een veilige en gestructureerde omgeving, onder begeleiding 
van zorgvuldig geselecteerde en getrainde vrijwilligers.

Hotel Heppie 
vakanties en weekenden in Mierlo 



● Het Hotel bestaat uit een groepsgebouw waar maximaal 58 personen kunnen 
overnachten

● Er is een groepsruimte en er zijn slaapkamers met eigen douche en toilet
● Daarnaast is er een speelgebouw met een grote binnenspeeltuin en een theaterzaal
● En er is een groot speelbos met: speeltoestellen, skelterbaan, een kampvuurplaats en 

een Cruyff-court.

Een vakantieweek (5 dagen) kost € 525,- per kind.
Een weekendcyclus (4 opeenvolgende weekenden) kost € 1200,- per kind. 

Hotel Heppie 
vakanties en weekenden in Mierlo 





Heppie Talent
diverse workshops binnen het speciaal onderwijs



Het Vergeten Kind vindt het belangrijk dat kinderen die het thuis lastig hebben of in een 
opvang wonen een zo normaal mogelijk leven leiden. Hier hoort ook het ontwikkelen van 
nieuwe vaardigheden bij, net zoals het ontdekken wat je als kind leuk vindt of waar je goed in 
bent. Daarom is er ‘Heppie Talentontwikkeling’, dat we aanbieden aan scholen in het speciaal 
onderwijs.

● Heppie Talentontwikkeling bestaat uit een reeks workshops, bestemd voor scholen die 
speciaal onderwijs aanbieden aan leerlingen met stoornissen en gedragsproblemen. 

● Dit zijn workshops zoals basketbal, dans, rap en schrijven, basketbal, boksen
● Deze workshops laten kinderen positieve ervaringen opdoen 
● En geven gelijkertijd de docenten aanknopingspunten om met een positieve insteek de 

didactische lessen te geven. 

Heppie Talentontwikkeling 
diverse workshops binnen het speciaal onderwijs



● De workshops van Heppie Talentontwikkeling hebben een directe invloed op het kind 
en stimuleren de persoonlijke ontwikkeling

● Het draait om plezier maken, het ontdekken van talenten en interesses, het leren van 
nieuwe vaardigheden, ontspannen en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling

● Na een reeks workshops volgt er een uitvoering op school, waarbij de ouders en/of 
andere gezinsleden betrokken zijn

● Samen met hun kind delen ze het gevoel van succes en trots. 
● Door deze aanpak verbeteren we de leefwereld van het kind, samen met de ouders en 

docenten.

De kosten per kind/deelnemer voor een hele workshop van zes weken, 
bedragen in 2019 circa € 150,-

Heppie Talentontwikkeling 
diverse workshops binnen het speciaal onderwijs



Heppie Zomertour & Wintertour
min. 50 bussen met kinderen naar een pretpark / dierentuin

Om nog meer kinderen een fijne zomer en kerst te bezorgen, biedt 
Het Vergeten Kind ca. 50 burgemeesters aan om in de zomer en 
tijdens de decembermaand ieder met een Hartenhuis-bus vol 
gezinnen uit hun gemeente naar een dierentuin of pretpark (bijv. de 
Efteling) te komen.

Het Vergeten Kind regelt de bussen, de kaartjes en eten en drinken. 

De kinderen, ouders / begeleiders en burgemeesters worden warm 
welkom geheten door een team van Het Vergeten Kind en een 
ambassadeur. 

De kosten hiervan bedragen € 90,- per kind. 



Quote Kevin (6 jaar): 
“Ik kan niet kiezen wat ik 
spannender vond, een keer met de 
bus mee of naar de Efteling.”

Quote Marjolein (moeder, 35 
jaar): “Met onze grote gezin is dit 
voor ons normaal onbetaalbaar, 
wat een prachtig kerstcadeau!”



Heppie (t)Huis  
een gezinsvervangend huis in de gemeente Geldrop 



Een huis voor 8 kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet 
meer thuis kunnen wonen uit de gemeente Geldrop

● Het Heppie (t)Huis is geopend op 5 april 2019.
● Dit huis is voor de kinderen en jongeren een veilige, 

stabiele woonplek in hun eigen sociale omgeving 
vlakbij hun vrienden, school en (sport)club. 

● Ze krijgen er opvoeding en worden overspoeld met 
positieve aandacht. 

● Zo zetten we ze in hun kracht en bouwen we samen 
aan fijne herinneringen. 

Heppie (t)Huis  
een gezinsvervangend huis in de gemeente Geldrop 



De kinderen die in Heppie (t)Huis wonen, maken onderdeel uit van een grote, hartelijke 
familie bestaande uit een vast team van medewerkers

● De professionals zijn de (tijdelijke) opvoeders 
van de kinderen en jongeren. 

● Zij zorgen ervoor dat ieder kind gezien en 
gehoord wordt en de positieve aandacht krijgt 
die hij of zij nodig heeft. Ze bouwen een (h)echte 
band op met de kinderen en sterken ze in hun 
zelfvertrouwen

● Ook de ouders/verzorgers krijgen aandacht en 
ondersteuning, omdat het streven is dat de kinderen 
en jongeren weer veilig en fijn thuis kunnen wonen. 

Heppie (t)Huis  
een gezinsvervangend huis in de gemeente Geldrop 



Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen
● Heppie (t)Huis Geldrop - Mierlo is slechts een begin; Het is onze ambitie om 

Nederland een beter alternatief te bieden voor huidige opvang van uit huis geplaatste 
kinderen, tegen dezelfde of lagere kosten. 

● Het Vergeten Kind heeft niet het doel om meer huizen zoals Heppie (t)Huis in Geldrop 
te openen: het is onze ambitie om de aanpak te implementeren in andere bestaande 
instellingen in Nederland.

● Hiervoor moet Het Vergeten Kind niet alleen kunnen aantonen dat de aanpak 
effectief is, maar ook dat deze effectiever is dan bestaande vormen van residentiële 
hulp. 

Heppie (t)Huis  
een gezinsvervangend huis in de gemeente Geldrop 



Het Vergeten Kind heeft hiervoor de Rijksuniversiteit Groningen benaderd om vergelijkend 
onderzoek te doen naar de (lange termijn) effectiviteit van het concept achter Heppie 
(t)Huis. Prof. Dr. Margit Kalverboer, de Nationale Kinderombudsman is promotor van het 
onderzoek. Voor het onderzoek wordt een promovendus aangesteld.

Vernieuwing binnen de jeugdzorg in Nederland is nodig! 
Het Heppie (t)Huis wil laten zien dat het ook anders kan. Meer kwaliteit bieden aan de 
kinderen voor dezelfde prijs. We hopen hiermee een inspiratiebron te zijn om de jeugdzorg 
in Nederland te ontwikkelen.

Heppie (t)Huis  
een gezinsvervangend huis in de gemeente Geldrop 



De Unforgettables 
50 jongeren die samen de Jongerenraad vormen 



Tijdens bijeenkomsten van The Unforgettables praten zij over zaken die hen direct 
aangaan. Hoe ziet hun leven eruit, welke problemen ervaren zij, wat vinden zij moeilijk 
en welke oplossingen dragen zij aan? 

● The Unforgettables leren hun bevindingen te verwoorden en te presenteren. Zij gaan 
daarbij in gesprek met beleidsmakers en de politiek

● Er worden trainingen en workshops gegeven om ze verder te helpen in het leven. 
Denk aan een debat - schrijf- of presentatie workshops of een cameratraining. 
Daarnaast is het heel erg waardevol dat de jongeren leeftijdsgenoten ontmoeten die 
hetzelfde hebben meegemaakt en in dezelfde situatie zitten.

De Unforgettables 
50 jongeren die samen de Jongerenraad vormen 



Het Vergeten Kind laat op verschillende manieren hun stem horen. 

● RTL4 heeft meerdere malen ons eigen talkshow ‘Het Vergeten Kind Talks’ 
uitgezonden. 

● Daarnaast brengen wij elk jaar een magazine uit: Het Vergeten Kind Talks. Dit magazine 
is gemaakt door onze Unforgettables voor alle Unforgettables in Nederland.

De projectkosten voor de Unforgettables zijn opvraagbaar. 

De Unforgettables 
50 jongeren die samen de Jongerenraad vormen 



Publiekscampagnes
 



● Kerstcampagne - elk jaar gedurende december
● Week van Het Vergeten Kind - elk jaar in de laatste week januari en eerst week van februari

Publiekscampagnes



De Kerstcampagne

December is dé feestmaand van het jaar. Een tijd van warmte en familie. De meeste kinderen 
kijken dan ook enorm uit naar Sinterklaas en kerst, naar de kadootjes die ze zullen krijgen, de 
spannende verrassingen die ze te wachten staat en de leuke activiteiten die ze gaan doen met het 
gezin. 

Helaas is het voor veel kinderen geen leuke tijd. Kinderen die opgroeien in een gezin waar het niet 
veilig en fijn is, omdat ouders kampen met problemen als verslavingen, verstandelijke beperkingen, 
psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens.

Voor deze kinderen zet Het Vergeten Kind zich in. Ook in de decembermaand! 
Dan hebben ze juist warmte en aandacht nodig, omdat het (net als de zomervakantieperiode) een 
periode is waarin ze zich extra geïsoleerd en eenzaam voelen. De december periode leent zich dan 
ook voor een fondsenwervende campagne. Om aandacht te vragen voor kwetsbare kinderen in deze, 
voor hen, donkere periode. 



Heppie Wintertour
In december 2020 wil Het Vergeten Kind 
opnieuw met 50 Hartenhuis-bussen door heel 
Nederland rijden. In allerlei gemeenten halen we 
1.500 kinderen uit kwetsbare gezinnen op voor 
een onvergetelijke dag in de Winter Efteling. 

Positieve herinneringen dragen zelfs bij aan 
veerkracht en hebben een beschermende factor 
om beter om te kunnen gaan met moeilijke 
situaties thuis. 



29 januari t/m 4 februari 2020:

Week van 
Het Vergeten Kind



WEEK VAN HET 
VERGETEN KIND 2020



Week van Het Vergeten Kind  (29 jan. - 4 feb. 2020)

Van 29 januari t/m 4 februari 2020 vond de achtste editie plaats van de 
Week van Het Vergeten Kind. 

Een week die bol stond van allerlei activiteiten waarbij kwetsbare kinderen in 
Nederland centraal staan en waarbij we strijden voor verbetering van de zorg 
voor kinderen.



Week van Het Vergeten Kind  (29 jan. - 4 feb. 2020)

Tijdens de Week van Het Vergeten Kind is er een thema zoals een urgent 
probleem of een belangrijk onderwerp. 

We proberen deze op de maatschappelijke en/of politieke agenda te plaatsen. 
Dit is noodzakelijk omdat er nog steeds duizenden kinderen in Nederland zijn die 
geen fijne thuissituatie hebben.

Thema 2020:
‘Stop het wisselen van hulpverleners’

Thema 2021:
´Sociaal Isolement´



Week van Het Vergeten Kind  (29 jan. - 4 feb. 2020)

Kinderen die in het jeugdzorgsysteem terechtkomen krijgen veel te veel 
verschillende hulpverleners te zien. Al deze veranderende gezichten zijn niet goed 
voor het herstel en de ontwikkeling van deze kwetsbare kinderen. 

Het steeds weer opnieuw leren vertrouwen, 
weer opnieuw over een trauma vertellen en 
steeds weer een vertrouwenspersoon 
kwijtraken, is bovenop de trauma's die ze al 
hebben, psychisch erg zwaar.

Het kind begrijpt niet waarom hulpverleners 
maar komen en gaan. Het geeft ze het 
gevoel dat ze telkens in de steek worden 
gelaten en alleen op de wereld zijn.



Boodschap: 

Ieder kind een liefdevol thuis met vertrouwde gezichten.
Stop het wisselen van hulpverleners.



Het Hartenhuis, ‘ons symbool’ 
dat staat voor een veilig en 
liefdevol thuis voor ieder kind, 
zal als ‘handtekening’ van de 
stichting uiteraard weer 
opgenomen worden in de  
campagne. 



SAMEN STERK VOOR EEN LIEFDEVOL ‘THUIS’ 
VOOR ALLE KINDEREN IN NEDERLAND!


