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Wij zijn blij met iedere donatie!

Stichting Kruimeltje is geheel zelfstandig en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Om 
zorg-intensieve kinderen en jongvolwassenen meer kwaliteit van leven te geven 
hebben wij financiële middelen én praktische hulp nodig. 

Draagt u onze doelgroep ook een warm hart toe, help ons dan mee. Uw financiële 
en/of materiële steun is van harte welkom. Dit kan in de vorm van eenmalige of 
periodieke donaties of door het organiseren van een sponsorwervende activiteit zoals 
een sportevenement, een gala of liefdadigheidsconcert, geen verjaardags- of 
afscheidscadeaus maar een donatie……… Samen kunnen we meer bereiken! 

Stichting Kruimeltje is door de belastingdienst 
aangewezen als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit biedt zowel voor particu-
lieren als voor bedrijven belastingvoordeel door 
de vrijstelling van schenkingsbelasting en 
successiebelasting. 

Wij zijn blij met elke donatie! U helpt ons 
projecten mogelijk te maken die daadwekelijk 
bijdragen aan meer en betere ontwikkelings-
mogelijkheden van het chronisch zieke kind en 
zijn omgeving. 

Wilt u meer informatie of wilt u Stichting 
Kruimeltje steunen? Neem dan contact op met 
Nicoline van Rappard via 06 40419929 of 
info@stichtingkruimeltje.nl.



Onze doelgroep

 

Stichting Kruimeltje in de praktijk

 

Wie kent Kruimeltje niet? De hoofdpersoon uit het boek van Chris van Abkoude, die 
als wees is achtergelaten bij een vrouw die hem de straat op stuurt om de kost te 
verdienen. De jongen die eerst opgroeit voor galg en rad, sociaal onhandig is, en ziek 
wordt. Het Rotterdamse straatjongetje dat met zijn gevonden hondje Moor, ondanks 
alle tegenslag, met levenslust, humor en een flinke dosis doorzettingsvermogen 
uiteindelijk met hulp van de juiste begeleiding weer op het rechte pad komt. 

Stichting Kruimeltje, opgericht in 2016, heeft haar naamgenoot als grote voorbeeld en 
inspirator. Zij ondersteunt kwetsbare kinderen en jongvolwassenen die intensieve 
en/of palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben, met als doel deze kinderen en 
jongvolwassenen samen met hun gezin meer kwaliteit van leven te geven en 
daarnaast ook hun zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten.

Het kind en de jongvolwassene staan dus centraal met het besef dat adequate 
ondersteuning alleen effectief helpt indien de gezinssituatie in de hulpverlening 
betrokken wordt. Door het ondersteunen van onze doelgroep en hun gezin hoopt de 
Stichting voor deze jongeren nieuwe kansen te creëren, plezier en levenslust te 
stimuleren en vele harten te raken. 

Wij ondersteunen projecten, activiteiten en ontwikkelingsgerichte handicap specifieke 
materialen, die niet vanuit de reguliere (zorg) budgetten worden gefinancierd. 

Het bestuur van Stichting Kruimeltje bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. Het bestuur 
is dankbaar bij activiteiten te kunnen rekenen op een trouwe groep vrijwilligers. 

Stichting Kruimeltje vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt in het leven. 
U toch ook?

Een twinkeling in de ogen van een kind is onbetaalbaar!

Een ziek kind heeft een enorme impact op het hele gezin. Een ziek kind ervaar je met 
z’n allen. Het hele gezinsleven van een gezin met een kind met een specifieke 
zorgvraag of beperking draait rond de behoeften van dit kind. Voor zo’n gezin is een 
goed vangnet of netwerk onmisbaar om te voorkomen dat het geïsoleerd raakt. 
Zonder extra ondersteuning en aandacht kunnen deze kinderen niet mee doen in 
onze maatschappij.

Het gaat hierbij vaak om kinderen met een ernstige (chronische) ziekte, een lichame-
lijke en/of geestelijke beperking, een ontwikkelingsstoornis of een stoornis binnen het 
autisme spectrum. 

Het gaat ook om jongvolwassenen met een 
licht verstandelijke beperking of sociale 
gedragsproblematiek, die door deze 
beperking afstand hebben tot de arbeids-
markt en mede daardoor moeite hebben 
om geaccepteerd te worden zoals je bent 
en een eigen plek te vinden in onze 
samenleving.

Kinderen en jongvolwassenen met een 
lichamelijke, geestelijke of sociale beper-
king, of een combinatie hiervan, hebben 
samen met hun verzorgende omgeving 
zoveel meer doorzettingsvermogen nodig 
dan gezonde jongeren om kansen en 
mogelijkheden te vinden, zodat zij zich zo 
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Alleen dan kunnen zij in onze samenleving 
een volwaardig bestaan opbouwen. Hierbij 
gaat het niet alleen om geld of middelen, 
maar zeker ook om aandacht en betrok-
kenheid.

De mi�elen van Stichting Kruimeltje
Stichting Kruimeltje heeft een klein eigen vermogen en is altijd op zoek naar projecten 
van organisaties, die het gezin en haar omgeving ondersteunen en bijdragen aan het 
welzijn, comfort én vergroten van de toekomstmogelijkheden van het kwetsbare jonge 
kind en de jongvolwassene.

Voorts zal Stichting Kruimeltje evenementen organiseren ter verkrijging van additione-
le middelen ten einde de doelstelling van de Stichting te realiseren.

Projectaanvragen zijn welkom via onze website www.stichtingkruimeltje.nl

Stichting Kruimeltje ondersteunt projecten, financieel of materieel, voor zorg-intensie-
ve kinderen en jongvolwassenen die niet vanuit het reguliere zorgbudget betaald 
worden, oftewel de extra’s die meer kwaliteit van leven geven aan deze kinderen en 
jongvolwassenen en hun omgeving.

Sinds 2016 heeft Stichting Kruimeltje een aantal mooie kindzorg projecten met steun 
van haar donateurs kunnen realiseren. De volledig gerestaureerde Pastoriewoning 
aan de Bergsingel in Rotterdam is met donaties van Stichting Kruimeltje compleet 
ingericht voor 10 jongeren met autisme of een licht verstandelijke beperking. De 
jongens geven aan dat ze eindelijk een nieuw thuis hebben gevonden! 

Het Droomhuis dat oorspronkelijk was 
bedacht in de aangrenzende Familie-
kerk, heeft in oktober 2021 een 
prachtig nieuw onderkomen gevon-
den in Rotterdam Prinsenland. Een 
innovatief kinderzorgcentrum voor het 
chronisch zieke kind is met donaties 
van Stichting Kruimeltje liefdevol en 
kindvriendelijk ingericht. Ook hier zijn 
dromen waargemaakt!
Ook ondersteunen we acties waarbij 
zieke en gezonde kinderen, met of 
zonder beperking de mogelijkheid 
hebben samen op te trekken en 
plezier te maken. Dit kunnen allerlei 
sportieve en leeractiviteiten zijn. 

Het uitgangspunt hierbij is ons samen sterk te maken voor de groei en ontwikkeling 
van ieder kind. In dit kader ondersteunen wij het project “Werken als een Paard”, waar 
kinderen met een meervoudige beperking onder begeleiding therapeutische paardrij-
lessen volgen.

Voorbeelden van te steunen initiatieven in Rotterdam:
- Uitstapjes, inclusief begeleiding en vervoer, bijvoorbeeld aan dierentuin, zwembad 
en zomerkampen.
- (Educatief) speelgoed en ontwikkelingsgericht materiaal.
- De aanschaf van handicap specifieke zit- en sta-voorzieningen, speeltoestellen en 
muziekinstrumenten.
- Het kindvriendelijk inrichten van diverse ruimtes, zoals snoezelkamers of kindgerich-
te afleidingskamers.
- Het aanbieden van speciale therapieën die niet door de zorgverzekeraar worden 
vergoed.
- Het organiseren en professionaliseren van vrijwilligers die betrokken kunnen zijn bij 
de dagelijkse begeleiding van activiteiten van onze doelgroep.
- Het ondersteunen van activiteiten die op een professionele wijze stage- en/of 
werkplekken inrichten voor onze doelgroep.


