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Deel opbrengst sponsorloop 
voor Stichting Kiro 

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen maandag hebben Letty en Jacq Berk van Stichting Kiro het mooie bedrag van 
€ 687,45 ontvangen uit handen van directeur Wim van der Hemel van de Daltonschool 
Wereldkidz Kievit in Maartensdijk. De leerlingen hebben op 24 september enthousiast 

deelgenomen aan een sponsorloop waarbij de opbrengst bestemd was voor nieuwe 
schoolshirtjes. Het bedrag dat overbleef was bestemd voor Kiro. 

Stichting Kiro bestaat sinds april 
2002 en is opgericht door Letty 
en Jacq Berk uit Maartensdijk. 
Het doel van de Stichting is om de 
leefomstandigheden te verbeteren 
voor kinderen en jongeren met een 
verstandelijke en soms ook licha-
melijke beperking in Bulgarije. Zij 
zetten zich speciaal in voor twee 
tehuizen in Dzhurkovo en Vidrare.

Nieuwe sloffen en schoenen
De Kievit is sinds een jaar officieel 
een Daltonschool en ook de naam 
Wereldkidz stond nog niet vermeld 
op de schoolshirtjes. Daarom werd 
een sponsorloop georganiseerd 

met gelijk daaraan gekoppeld een 
goed doel. Letty en Jacq Berk be-
zoeken de tehuizen eenmaal per 
jaar en hebben inmiddel veel foto’s 
gemaakt. Honderddrie foto’s heb-
ben zij op cd gezet en die zijn in 
alle klassen van de Keivit bekeken. 
Zo wisten de kinderen van tevoren 
waar een deel van het geld naar toe 
zou gaan. Letty en Jacq Berk wa-
ren blij met de mooie opbrengst en 
het geld gaat besteed worden voor 
de aanschaf van nieuwe sloffen en 
winterschoenen voor de 39 kin-
deren in het tehuis in Dzhurkovo. 
Letty Berk: ‘Mooi dat jullie op 
jullie goede schoenen je ingespan-

nen hebben om ook hen aan nieu-
we schoenen te helpen. Bedankt’. 
Hoogstwaarschijnlijk blijft er dan 
nog geld over en daarvan worden 
rugzakken gekocht. Als er dan eens 
een uitje is kan de begeleiding ge-
makkelijk noodzakelijke spullen 
meenemen. Wim van der Hemel 
vertelde verder dat de oude maar 
nog goede schoolshirtjes ook naar 
Bulgarije gaan, net als een al in-
geleverde rugzak en wat knuffels. 
Leerling Loeke van der Wild over-
handigde nog een tasje dat ze van 
haar oma had gekregen met drie 
zelf gebreide dassen en 10 euro. 

Letty en Jacq Berk en Wim van der Hemel tussen de kinderen die een mooi bedrag bij elkaar liepen voor 
Stichting Kiro.

Op zoek
naar een 
geschikte
basisschool?
Een kleinschalige, openbaar toegan-
kelijke basisschool in Groenekan. 
Op � etsafstand van Utrecht en De 
Bilt. Met uitstekende schoolresul-
taten, een gemoedelijke sfeer en 
veel aandacht voor de individuele 
leerling. 

Kijk op www.nijepoort.nl en bel met 
Jacobien Flier (tel. 0346 210 252) 
voor een rondleiding of afspraak.

Het Nijepoortje (groep 1-5)
Groenekanseweg 32, Groenekan
De Nijepoort (groep 6-8)
Groenekanseweg 21, Groenekan

Stach
(14 jaar, Groenekan, 

sinds 2011 op het 

Stedelijk Gymnasium 

in Utrecht)

Stach heeft zijn gehele basisschooltijd op De 

Nijepoort doorgebracht. Naar volle tevredenheid: 

‘De kinderen waren leuk, we hadden veel vrij-

heid, we hebben veel gevoetbald in de pauze.’ 

Maar ook het contact met de leerkrachten was 

goed: ‘Als ik het ergens niet mee eens was, 

werd er goed naar me geluisterd. Over een 

weektaak die te zwaar was bijvoorbeeld, er 

was altijd mogelijkheid om te overleggen. Als 

er gedoe of ruzie was op het schoolplein, 

werd dat in de klas besproken.’ Ook Thomas, 

de vader van Stach, is erg te spreken over de 

school: de school is erg transparant in wat ze 

doen. Leerkrachten, maar ook de directeur 

en de bestuursleden zijn erg benaderbaar. 

Er zijn korte lijnen. Het team is altijd bereid 

om te luisteren en � exibel in het aanpassen 

van het lesprogramma als dat voor een van 

mijn kinderen nodig was. Er wordt altijd 

gezocht naar een oplossing. De kleinscha-

ligheid maakt dit mogelijk.’

Bloembollen voor respect

Afgelopen donderdag hield SV Irene weer het bloembollentoernooi, met als thema ‘respect’. De 
deelnemers hadden voor zichzelf namen van bloembollen bedacht. Zo ontstonden er soorten waar 
de Keukenhof jaloers op zou worden. De prijzen bestonden uiteraard uit pakketten bloembollen. 
Veel respect ging ook uit naar de sponsors, Groenewegen en Agterberg           (John Nagtegaal)

Natuurlijk Spelen 
De vraag wat is spelen en waarom spelen kinderen staat centraal op de 
informatieavond in Kindercentrum Weltevreden, Weltevreden 6 in De 
Bilt op 5 november om 20.00 uur. Goed binnen en buiten kunnen spe-
len is essentieel voor een gezonde leerontwikkeling. De verschillende 
voorwaarden en kwaliteiten van spel, spelervaringen en materialen ko-
men aan bod tijdens deze avond. De toegang is gratis.

Aanschuiven bij 
nieuwe Biltenaren

Met het project ‘Eet Mee! bij vluchtelingen aan tafel’ geeft Stichting 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt in samenwerking met Stichting Eet! 
Mee invulling aan de viering van het twintigjarig bestaan van het steun-
punt. Vluchtelingen die in de gemeente woonachtig zijn gaan tussen 
14 oktober en 17 november bij hen thuis een maaltijd uit het land van 
herkomst bereiden, waarbij inwoners van De Bilt zonder kosten kun-
nen aanschuiven. [HvdB]

Burgemeester Arjen Gerritsen schoof maandagavond aan bij de familie 
Hussein, afkomstig uit Somalië. V.l.n.r. Osman, op schoot bij Johanna 
van Berge (gaste), Mohamed Hussein met Fatima en Omar, zijn vrouw 
Haboon Ali Ma’ow en burgemeester Gerritsen.

Open Dagen Vrijmetselarij
De Vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten organiseert op zaterdag 
2 en zondag 3 november a.s. Open Dagen in Huize het Oosten, Ru-
benslaan 1 te Bilthoven. Er is een uitgebreide expositie over de ach-
tergronden van de Vrijmetselarij en er is alle gelegenheid om hierover 
informatie te verzamelen. Gedurende deze middagen wordt er een korte 
inleiding gehouden over het thema: Vrij worden, Vrij zijn!
Beide dagen is de zaal geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig en de toegang is vrij. Zie ook: http://www.
desterinhetoosten.nl

Omgaan met dementerenden
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organi-
seert i.s.m. buro Quazijn een cursus van drie 
bijeenkomsten voor mantelzorgers over het 
omgaan met dementerenden. Deze cursus wil 
inzicht bieden in de belevingswereld van de 
dementerende en in de veranderingen die dit 

in de relatie teweeg brengt en wordt gegeven 
vanaf maandagmiddag 4 november in De 
Duiventil, Jasmijnstraat 6, De Bilt. 
Aanmelden vóór 31 oktober bij Willemien 
Hak of Lauk Spelberg, tel. 030 2203490 of 
w.hak@swodebilt.nl. 


