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Door Jon van Schilt
Assen De stichting die jonge mantelzorgertjes een jaarlijks uitje gaat
bezorgen, te beginnen in Assen,
heeft een naam: Stichting Gewoon
Verdiend. "In bijna alle reacties die
ik kreeg na de publicatie in Dagblad

van het Noorden, en dat waren er
echt heel veel, kwam een zinnetje
telkens terug: Ze hebben het gewoon verdiend. Daarom hebben we
besloten de stichting zo te noemen", legt initiatiefneemster Carla
Oortwijn uit Assen uit.
Alleen Assen telt al bijna 200
kinderen die een zieke of verslaafde
ouder verzorgen. Soms zelfs beide
ouders. Oortwijn kwam met ze in
contact en was geraakt door hun
verhalen. Ze besloot een stichting

op te richten die ervoor gaat zorgen
dat deze mantelzorgertjes, in elk
geval een dag per jaar, onbezorgd
kind kunnen zijn. Als het aan haar
ligt begint de stichting in Assen,
maar zullen de activiteiten zich als
een olievlek over Nederland verspreiden.
Nadat vijf Asser mantelzorgertjes onlangs in deze krant over hun
leven vertelden, bleken veel lezers
net zo geraakt als Carla Oortwijn:
"De persoonlijke verhalen van de

kinderen sloegen in als een bom."
Oortwijn werd bedolven onder de
reacties van lezers, bedrijven en politici.
Tijdens het wekelijkse samenzijn
van de Asser mantelzorgertjes met
coördinatrice Anita Aalderink
werd met algemene stemmen besloten ’hun’ stichting ’Gewoon Verdiend’ te noemen. Aanwezig waren
ook Sinterklaas en diens pieten. Zij
boden de kinderen alvast een zeildagje aan. Een inwoonster van

Hoogeveen doneerde 500 euro als
startkapitaal voor de stichting en
de Asser notaris Ellen van Pelt laat
kosteloos de oprichtingsakte passeren. Ondernemer Lodewijk Osse
uit Assen heeft de kinderen een
kerstmaal in het vooruitzicht gesteld. "Er zijn heel veel mensen uit
het hele Noorden die willen doneren en meehelpen. Geweldig. Nu
eerst de stichting oprichten en een
bankrekening openen", zegt Oortwijn.

