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Inleiding 

Het was een zeer bewogen jaar. Niet alleen qua activiteiten en bedrijvigheid in het magazijn 

maar ook op bestuurlijk niveau zijn er grote stappen gemaakt. De grootste stap was dat 

beide oprichtsters het bestuur hebben verlaten maar gelukkig nog intensief verbonden blijven 

aan de stichting. Zonder hen zou Jemagerzijn ’t Westland niet hetzelfde zijn. Het nieuwe 

bestuur is dan ook dankbaar voor het in hen gestelde vertrouwen. Dit jaar stond in het teken 

van professionaliseren.  

Doelstelling 

Statutair is vastgelegd dat de stichting ten doel heeft het inzamelen en uitlenen van 

tweedehands goederen aan pleegouders en pleegkinderen, en voorts al hetgeen met een en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords. ‘Je mag er zijn ‘t Westland’ bedient de doelgroep: pleegouders en 

hun pleegkinderen. Echter is het aanbod en de voorraad zo groot dat wij ook gezinnen 

kunnen ondersteunen die niet zijn aangesloten bij een pleegzorgorganisatie.  

Voorwaarde om een beroep op ons te doen is dat het beroep dat op ons wordt gedaan wel 

gedaan wordt namens een professionele maatschappelijke organisatie zoals het sociaal 

kernteam, stichting MEE,  het CJG of iets dergelijks.   

Pleegouders en pleegkinderen zijn de hoofddoelgroep. Daarnaast heeft de stichting tot doel 

om voor pleegouders een ontmoetingsplek te creëren waar ze ervaringen kunnen 

uitwisselen, elkaar kunnen ondersteunen en advies kunnen geven. Voor pleegkinderen is ‘Je 

mag er zijn’ een plek waar ze zich welkom voelen, elkaars situatie herkennen en met elkaar 

kunnen spelen. Jemagerzijn ’t Westland vervult daarmee een unieke rol binnen de regio voor 

pleegkinderen onderling.  

Activiteiten 

De activiteiten van Je mag er zijn ‘t Westland bestaan uit het inzamelen van tweedehands 

goederen zoals babykleding, kinderkleding, schoenen, box, kinderwagen, fiets, autostoeltje, 

spelletjes, boeken. Deze goederen worden kosteloos verstrekt of uitgeleend aan 

pleegouders en pleegkinderen.  

De stichting was in 2017 geopend op iedere woensdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur en 

iedere donderdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur. En op de even weken op 

zaterdagochtend van 10:00 uur tot 12:30 uur. De eerste donderdagavond van de maand 

staat in het teken van “Pleegpraat” een moment waarop pleegouders met elkaar, zonder 

kinderen, met gedachten van elkaar kunnen wisselen over pleegzorg gerelateerde 

uitdagingen. Op deze avonden is standaard een lid van de Pleegouderraad Haaglanden 

aanwezig die hun kan bijstaan, adviseren en kan doorverwijzen.  

Maar zoals ieder jaar is Jemagerzijn ’t Westland meer dan alleen het magazijn en de spullen 

die we aangeboden krijgen en mogen aanbieden aan pleegouders. Want eind 2016 werden 

we benaderd door Familie Looije van Looije Verpakkingen B.V. Zij kwamen meer dan 200 

paar sportschoenen brengen. Daarna deden ze ons een ongelofelijk gul aanbod, namelijk 

om in het komende jaar 4 bijeenkomsten voor pleegkinderen te sponsoren. 
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Het team van Jemagerzijn ’t Westland is de Familie Looije enorm dankbaar en we zijn 

oprecht onder de indruk van de bescheidenheid van Piet en Agata. Hoe zij, en hun team, alle 

pleeggezinnen op de Familiedag hebben opgevangen en verzorgd was hartverwarmend.  

De vier bijeenkomsten waren:  een dag voor jonge kinderen in een binnen speeltuin, een 

bowlinguitje voor tieners, het Familiefeest en het Sinterklaasfeest.  

In de overdekte speelhal kwamen maar liefst 35 pleegkinderen met hun pleegouders, op het 

de bowling-avond waren 10 pubers die mee bowlden, op het Familiefeest waren meer dan 

100 genodigden en het Sinterklaasfeest telde maar liefst 44 kinderen en daarbij nog hun 

pleegouders.  

De meerwaarde van al deze ontmoetingen is onvoorstelbaar groot. De jonge bezoekers 

genieten duidelijk van de gezelligheid en de extra aandacht en de pleeggezinnen vinden de 

waardering die ze krijgen door dit soort evenementen en de kans om met elkaar te verbinden 

heel bijzonder.  

Wat veel mensen, die niet aan pleegzorg doen, niet weten of niet begrijpen is hoe intensief 

pleegzorg kan zijn en wat het met een gezin kan doen. De mooie en minder mooie kanten 

zijn voor een niet pleeg-gezin niet te bevatten. Dat je als pleegkind, biologisch kind en zelfs 

als pleegouder anderen kan ontmoeten die in een soortgelijke situatie verkeren is een 

verademing.  

Jemagerzijn ’t Westland is dan ook zeer dankbaar dat de Familie Looije voor 2018 het 

voornemen heeft uitgesproken wederom vier soortgelijke evenementen te verzorgen voor de 

pleeggezinnen.  

Groeien 

Het bouwen dat de stichting deed in 2016 heeft in 2017 duidelijk zijn vruchten afgeworpen. 

Steeds meer gezinnen wisten ons te vinden. Dat was duidelijk te merken in de bezoekers 

maar zeker ook in het aantal goederen dat we kregen aangeboden. Ook steeds meer niet-

pleeggezinnen komen bewust hun kind gerelateerde overbodige goederen eerst aanbieden 

bij ons voordat ze naar de kringloop gaan. Het groeien van het aanbod resulteerde ook in 

een luxe positie dat we vaker spullen konden gaan weigeren wanneer ze niet voldeden aan 

de norm die langzamerhand steeds hoger kwam te liggen.  

In 2017 was het aanbod al zo groot dat we eind van het jaar met Stichting Re-sell een 

samenwerking zijn aangegaan waarbij zij een sleutel van het pand hebben verkregen en 

wanneer het hun uitkomt kunnen zij bij ons in een specifieke veilingkar dubbele of 

ongewenste goederen uitzoeken en meenemen.  

Omdat het aantal bezoeken van pleegouders steeds meer toeneemt op de woensdagen en 

de zaterdagen is er voor gekozen om elke dienst minimaal 3 vrijwilligers in te roosteren. Zelfs 

met die bezetting is het af ten toe niet mogelijk om iedereen de aandacht te geven die soms 

nodig is en toch alle werkzaamheden uit te voeren. Daarom is in het laatste kwartaal van 

2017 contact gezocht met ISW Hoge land en is een stage-overeenkomst gesloten. Iedere 

vrijdagochtend komen twee scholieren ervaring opdoen en helpen zij het team met het 

ophangen van gesorteerde kleding en een stuk van de schoonmaakwerkzaamheden voor 

het magazijn.  

Het groeien betekende ook in 2017 een toename van de onkosten van het magazijn. Meer 

vrijwilligers, die uit de weide omgeving komen, betekende meer reiskosten en meer 

bezoekers betekende meer huishoudelijke uitgaven. Diverse aanpassingen om het pand 

beter in te richten (logistiek en veiligheid) brachten ook de nodige kosten met zich mee. 
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Gelukkig waren we in de positie om dit te realiseren. Meer hierover in het onderdeel: 

donaties. 

Donaties 

Ook dit jaar mochten wij ons verheugen met meerdere donaties van particulieren, bedrijven 

en stichtingen.  

Zo mochten we bijvoorbeeld van de Familie v/d Geest €1000,- ontvangen na een collecte 

nav een verjaardag. En van de Familie van Santen kregen we €1040,- na een collect nav de 

viering van hun 30 jarig huwelijk. Van Stichting Habbekrats mochten we €1500,- ontvangen.  

Alles bij elkaar mochten we via meer dan €5000,- ontvangen.  

Subsidie 

Zoals bekend mocht het magazijn sinds de oprichting rekenen op de financiële steun van 

Stichting Kinderpostzegels. Zij hebben ook de jaren daarvoor alle vaste lasten verzorgd van 

alle overige zelfstandige stichtingen Jemagerzijn’s die er landelijk zijn.  

Eind 2017 werd echter bekend dat de subsidie voor alle Jemagerzijn’s in 2018 voor het laatst 

uitbetaald zou worden.  

De huidige donaties die we het afgelopen jaar mochten ontvangen zijn niet voldoende om de 

vaste lasten te dekken. Daarom heeft het bestuur eind 2017 een subsidie aangevraagd bij de 

Gemeente Den Haag. Deze is deels toegewezen á een bedrag van €9300,-  

Er volgt een overleg met de gemeente Den Haag aan hoe dit bedrag besteed dient te 

worden gezien een zeer mogelijke verhuizing naar een nieuw pand (zie punt Toekomt). 

Daarnaast volgt ook nog overleg om samen de mogelijkheid te ontdekken om, gezien het 

verzorgingsgebied van Jemagerzijn ’t Westland, de overige H10-gemeenten zich financieel 

aan ons project te verbinden voor de langere duur.  

 

Bestuur en organisatie 

Zoals eerder genoemd in de inleiding hebben zowel Marleen als Berna hun bestuursfunctie 

in 2017 neergelegd. Deze wijzigingen zijn niet onopgemerkt gegaan. Berna verzorgde 

intensief de administratieve kant van de stichting en Marleen was organisatorisch zeer actief 

voor het magazijn.  

Het nieuwe bestuur, Stella (voorzitter) en haar echtgenoot Pieter (penningmeester) zijn heel 

blij dat Berna en Marleen betrokken bij de stichting zijn gebleven. Ze zijn dankbaar voor het 

in hen gestelde vertrouwen. Stella heeft jarenlange administratieve en leidinggevende 

ervaring. Beiden zijn nu 6 jaar pleegouder en Stella is al vier jaar actief lid van de 

Pleegouderraad Haaglanden via Stichting Jeugdformaat. Ook mede-beheert ze een besloten 

officiële pleegouder-pagina van Stichting Jeugdformaat. Naast commerciële ervaring zat ze 

al eerder in diverse besturen en maatschappelijke organisaties. Pieter heeft jarenlange 

ervaring in het financiële management en heeft naast commerciële ervaring ook bijna 10 jaar 

ervaring met stichtingen en goede doelen-management. Ze zijn vastbesloten om 

Jemagerzijn ’t Westland een professionele stichting te maken die actief inspeelt op de 

behoefte van haar gebruikers. In 2018 zal actief gezocht worden naar zeker 1 of meer 

nieuwe bestuurders om het bestuur te versterken.  



 
5 

In 2017 werd het team van vrijwilligers sterk uitgebouwd. De samenwerking met St. 

Jeugdformaat bleef even sterk maar ook met ander pleegorganisaties uit de (grotere) regio 

werd verbinding gezocht omdat Jemagerzijn ’t Westland vanaf haar oprichting de diensten 

beschikbaar stelt voor alle pleegouders en gezinshuizen die actief zijn in de regio 

Haaglanden en zich niet uitsluitend voor één pleegzorgorganisatie of één gemeente 

beschikbaar stelt. Iedereen die een beroep op ons wil doen is welkom.  

In 2017 is gekozen om nieuwe bezoekers in te schrijven als leden van de stichting. Dit 

lidmaatschap is kosteloos maar informeert over de (eigen) risico’s van het bezoeken van het 

pand en hoe Jemagerzijn ’t Westland functioneert. Zo krijgt men onder andere een deel van 

het inschrijfformulier mee naar huis waarop informatie staat zoals de mogelijkheid om een 

donatie te maken als “vriend van de stichting”.  

Alle functies en verantwoordelijkheden zijn uitgeschreven maar nog niet evenredig verdeeld 

over het team. In 2017 lagen de meeste administratieve en organisatorische taken nog bij 

het bestuur. In 2018 zal het bestuur meer een beroep gaan doen hiervoor op het team van 

het magazijn. Marleen zal het dagelijkse reilen en zeilen van het magazijn op zich gaan 

nemen en Berna communiceerde en organiseerde al in 2017de vier grote evenementen met 

de sponsoren en zal dit in 2018 ook weer op zich nemen. Vrijwilliger Miranda communiceert 

met de ISW aangaande de stages maar voor overige zaken zoals administratie/tellingen, 

telefoon/communicatie/social media worden nog aanspreekpunten gezocht.   

 

Toekomst 

In 2018 zal Jemagerzijn een extra, kosteloze, dienst gaan aanbieden aan haar inschrijvers. 

Namelijk de mogelijkheid om bezoekregelingen met biologische familie bij ons in het pand te 

gaan houden. Steeds meer pleegouders en biologische ouders zijn zich er van bewust dat 

een goede verstandhouding tussen pleeggezin en biologisch gezin het kind helpt om te gaan 

met de situatie. Maar dat een kind de veiligheid van het plekje dat het in het pleeggezin heeft 

en kan houden is extreem belangrijk. Het openstellen van je huis voor het biologische gezin 

is dan ook geen beslissing die altijd gemaakt kan worden omdat de meeste biologische 

gezinnen een bepaalde problematiek hebben die voor het kind onveilig waren destijds.  

Een veilige, gezellige plek waar pleeggezin en biologische gezin kunnen samen komen en 

vandaaruit verder kunnen bouwen is wat Jemagerzijn ’t Westland wil zijn. Op dit moment zijn 

gezinnen aangewezen tot vrij onpersoonlijke kantoorachtige bezoekersruimtes of een 

bijeenkomst in een publieke plek zoals de MacDonalds of een andere horeca gelegenheid. 

De koffietafel van Jemagerzijn ’t Westland, biedt een huiselijke plek en daarbij zijn de meeste 

pleegkinderen al gewend aan onze ruimte en de speelhoek van eerdere bezoeken.  

Gezinnen worden ingeschreven als lid en voor leden is het toegestaan om samen te komen 

voor een bijeenkomst. Koffie en thee kunnen kosteloos gebruikt worden en leden kunnen zelf 

taart en/of versnaperingen meenemen. Het magazijn zelf is tijdens deze bijeenkomsten 

afgesloten maar er kan vrij gebruik worden gemaakt van de speelhoek, de koffietafel, de 

spelletjeskast en uiteraard van de keuken en toilet. Alles uiteraard begeleid door een aan het 

magazijn verbonden vrijwilliger of een medewerker van de pleegzorg-instantie die bekent is 

met de veiligheidsvoorschriften. Daarbij moet wel de opmerking worden gemaakt dat 

ondanks dat de wens er is bij (Westlandse) pleegouders om een huiselijke bezoekruimte te 

hebben in de omgeving dat wij als organisatie verwachten dat niet alle biologische ouders 

(die voornamelijk uit Den Haag en andere gemeentes komen) niet altijd in staat zullen zijn 

om naar het Westland te reizen voor een bezoekregeling. Aangezien we toch over de juiste 

faciliteiten beschikken en het pand een aantal dagdelen per week ongebruikt staat willen we 
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toch graag deze optie aanbieden aan pleeggezinnen. Na een jaar zullen we evalueren en 

bekijken of continuering zinvol is.  

Het realiseren van VOG’s voor bestuur en vrijwilligers is een volgende stap. In 2017 is de 

aanvraag ingediend om via de Vereniging NOV erkenning aan te vragen bij het ministerie 

van Veiligheid en Justitie. In 2018 zal de aanvraag hopelijk afgerond zijn en kan het proces 

van het (kosteloos) aanvragen voor de vrijwilligers van een VOG gestart worden.  

In 2018 zal de BOAL haar nieuwe pand in gebruik gaan nemen aan de Fultonstraat. Hierdoor 

verdwijnen de parkeerplekken tegenover ons pand. Aangezien we steeds meer bezoekers 

mogen verwelkomen en verwachten dat dit alleen maar verder zal toenemen zullen we die 

parkeerplekken heel erg gaan missen. Het komt nu al regelmatig voor dat mensen geen plek 

hebben om te laden en te lossen bij ons in de straat, laat staan voor de deur. Ook voorzien 

we dat we binnen meer ruimte nodig zullen hebben omdat het aantal bezoekers blijft 

toenemen. Eind 2017 zijn we daarom gestart met het verkennen van de mogelijkheid tot het 

aantrekken van een tweede locatie of een gehele verhuizing.  

Conclusie 

Het beroep dat door de doelgroep op Jemagerzijn ’t Westland word gedaan groeit. We 

mochten minimaal iedere week een nieuwe pleegouder of pleeggezin verwelkomen. We 

krijgen wekelijks bevestigd dat mensen het praktische aspect van ons magazijn gebruiken 

conform de doelstelling en dat pleegouders dit enorm waarderen.  

Maar het sociale aspect van ons magazijn lijkt een nog grotere rol te spelen te zijn gaan 

spelen in 2017. Het verbinden van pleegouders; hen de mogelijkheid te bieden om het 

gesprek aan te gaan over het pleegouderschap en alles wat daarbij komt kijken verdiept en 

verbreed kennis van opvoeden en wet- en regelgeving. Pleegouders helpen elkaar in het 

wegwijs worden en inspireren elkaar in het vinden van oplossingen. Kinderen maken 

vriendjes. Ze ervaren het bezoeken van het magazijn als vertrouwd. Dit alles motiveert het 

team van Jemagerzijn ’t Westland om ook de komende jaren zich in te blijven zetten voor de 

doelgroep en te bouwen aan een stabiele en professionele organisatie. 

Het bestuur gelooft in een bestuur op afstand en gebleken is dat het team van vrijwilligers 

meer dan in staat is om gezamenlijk zaken af te stemmen en het magazijn zelfstandig 

draaiende te houden. Het magazijn heeft het afgelopen jaar meer aanbod dan ooit in 

ontvangst mogen nemen. Het verwerken en ordelijk houden van alle goederen is een 

uitdaging maar het lukt iedere week weer om het magazijn netjes en overzichtelijk te houden. 

Het bestuur is dan ook alle vrijwilligers enorm dankbaar voor de getoonde inzet en het 

enthousiasme in 2017.  

Maar dankbaarheid is er zeker niet op de laatste plaats voor alle hulp van particulieren, 

pleegouders en non-pleegouders die goederen of middelen doneerden. En bedrijven, 

stichtingen, kerken en families die collecteerden voor ons of op een andere manier ons 

financieel steunen. Zonder uw hulp zouden we niet kunnen blijven doen wat we nu al voor 

het derde jaar mogen gaan doen.  

Pleegzorg doe je met je hart, en met elkaar.  

Dank u wel. 
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Bezoekers cijfers  

Bezoekers 2017 Ouders kinderen  extern  nieuwe pleegouders 

          

Januari  106 28  25                                                  0   

Februari  110 31  29  4   

Maart  130 95  24  9   

April  84 50  22  1   

Mei  81 60  19  7   

Juni  92 49  15  5   

Juli + augustus 79 47  12  9   

September 120 60  30  9   

Oktober  122 58  25  12   

November 131 95  17  5   

December 110 67  16  4   

          

Totaal  1165 640  234  65   

          
Totalen bezoekers 
2017 2104        

Afstort  

In 2017 is er in totaal 3.815 kilo kleding en textiel afgestort via de container. Dit 
bracht €572,25 op.  

Dankzij een mondelinge toezegging van wethouder Marga de Goeij mogen we gratis 
storten op de gemeentewerf van de gemeente Westland. Maar alle nog bruikbare 
spullen brengen we naar kringloopbedrijven in het Westland, Den Haag en Delft. Dit 
zijn wekelijkse ritten die de vrijwilligers met hun eigen vervoer verzorgen.  

Financiële begroting 

 


