Stichting Vrienden van de

Wat als ik later groot ben
En dan, net als jij kan werken.
Net als pap en mam en mijn grote broer.
Wat als ik later groot ben?
Je zult het vast aan me merken.
Net als jij mijn ‘geld’ verdien en trots ben.
Wat als ik later groot ben?
Zal jij er voor me zijn?
Bram

Nieuws!!!!

Ons derde Charity Diner zal plaatsvinden op 19 mei 2020. U bent van harte
uitgenodigd om kennis te komen maken met de Catharinaschool en de geweldige
talenten van onze kinderen.

Maak kennis met de Stichting ‘Vrienden van de Catharinaschool’
De Catharinaschool
Graag willen we de Stichting ‘Vrienden van de Catharinaschool’ aan u voorstellen en onze
doelstellingen uiteenzetten.
Catharinaschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk-school) met twee locaties,
beide gelegen in Heerlen. De kinderen op deze school hebben veelal een beperking en daardoor een
achterstand, om welke reden dan ook. In de meeste gevallen met een medische diagnose, waardoor
hun ontwikkeling altijd een achterstand zal hebben.
Participatie Wet (2015)
In de afgelopen jaren is er veel veranderd, niet alleen qua wetgeving, maar zeker ook maatschappelijk.
Mooie ontwikkelingen, maar die brengen ook uitdagingen met zich mee.
Het was onze Koning die in zijn eerste troonrede in 2013 al een betrokken betoog hield over een
participatiesamenleving waar hij zeer in geloofde. De participatiewet (2015) zorgde voor een definitieve
wake-up call, een oproep om het samen te doen, mensen in hun kracht te zetten en talenten aan te
boren.
Kortom een samenleving waarin iedereen mee mag doen, ertoe doet. Want dat willen we uiteindelijk
allemaal. Ook onze leerlingen.
Maar meedoen gaat niet altijd vanzelf. Soms heb je een steuntje in de rug nodig en voor veel van onze
leerlingen geldt, dat ze het nooit helemaal alleen kunnen.
En dat brengt me bij de doelstelling van onze stichting.

Secretariaat: Burgemeester Waszinkstraat 103, 6417CW, Heerlen
Bankrekening: NL57RABO0325491259 t.n.v. Stichting vrienden van de Catharinaschool
KvK nr.: 70115427

Stichting Vrienden van de

De Stichting ‘Vrienden van de Catharinaschool’
Veel van onze leerlingen stromen al op jonge leeftijd in op de Catharinaschool (5-6 jaar) en moeten de
school gedwongen verlaten op de dag dat ze 18 jaar worden.
De overstap van de vertrouwde omgeving van jaren, naar een volwassen bestaan buiten de veilige
Catharina ‘muren’ is enorm.
Vanuit de onderwijsstichting, maar ook vanuit het onderwijs in het algemeen in Nederland, wordt weinig
aandacht besteed aan deze overgang en is het in principe ook geen taak voor de school. Hun taak ligt
primair bij het geven van het juiste en gepaste onderwijs.
Directeur Fernand Perree en zijn team hebben aangegeven dat ze zich regelmatig zorgen maken over
deze overgang van leerlingen van school naar werk.
Het was een emotioneel betoog van een bevlogen directeur en zijn team en in dat kader hebben wij
(Diederik van Ulsen, Heinz van der Linden en Vivian Lataster) deze stichting opgericht waarin ook een
onderwijzer (Fabienne Steenbekkers) en directeur Fernand Perree zitting hebben om ons klankbord te
zijn over de behoeften van de school en de leerlingen en zijn bevlogen ambassadeurs.
Als Stichting willen we ons inzetten voor alle leerlingen van de Catharinaschool om mee te mogen,
maar zeker ook mee te kunnen doen.
Een goede overgang van school naar ‘werk’ is daarbij essentieel.
Als stichting zien we het dan ook als onze taak om te ondersteunen, te faciliteren en zo een
substantiële bijdrage te leveren aan een goede basis van de leerlingen bij het verlaten van de school.
Doelstelling
Onze eerste doelstelling is de verbinding leggen met het bedrijfsleven.
Zorgen dat onze leerlingen al vroeg kunnen snuffelen aan en letterlijk in bedrijven en ervoor zorgen dat
meer geschikte stage- en werkervaringsplekken ontstaan.
Maar daarbij kwamen wij al snel tot de conclusie dat vervoer daarin een belangrijk en eigenlijk
onmisbaar onderdeel is.
En op 21 mei 2019 hadden we tijdens ons tweede Charity Diner een grote verrassing voor de
leerlingen.
Hun eigen schoolbus!!!! Mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren, donateurs, alle gasten tijdens
ons Charity Diner en hele goeie lieve buren!
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Fernand Perree, directeur Catharinaschool: “de trots van de leerlingen als ze in een ‘echt’ bedrijf van
betekenis mogen zijn is hartverwarmend en van onschatbare waarde voor hun toekomst.”
Toekomst
Kijkend naar de toekomst zijn we als stichting zeker niet klaar.
Wij zullen niet alleen actief blijven om de kosten van de bus blijvend te kunnen ondervangen, maar we
hebben zeker nog veel plannen voor de toekomst om de integratie van alle leerlingen te bevorderen en
te ondersteunen.
Op elk moment in hun leven.
Want elk kind wil ertoe doen, wil meedoen en daar zullen we ons als Stichting voor blijven inzetten.
Tenslotte nog een belangrijk punt
Wij hebben uw hulp nodig; sterker nog, wij kunnen niet zonder uw hulp!
Wij hopen dat we mogen rekenen op úw steun en hebben voor dit doel onze notaris verzocht voor de
Stichting ‘Vrienden van de Catharinaschool’ de ANBI-status aan te vragen (de stichting voldoet aan alle
door de Belastingdienst hiervoor gestelde voorwaarden), zodat uw eenmalige of periodieke donaties of
giften, alsmede het “Vriendenlidmaatschap”, fiscaal zowel bedrijfsmatig als privé, aftrekbaar zijn.
Vriendelijke groet,
Stichting Vrienden van de Catharinaschool
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