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Op zoek naar extra bus voor
dagje uit jonge mantelzorgers
Jon van Schilt
ASSEN Goed nieuws: de Asser man-

telzorgertjes gaan een dagje uit.
t.
Het slechte nieuws is dat maar 50
0
van de ongeveer 180 kinderen op 14
juni mee kunnen naar pretpark
k
Walibi.
,,Ik moet er minimaal nog een bus
bij hebben’’, zegt Carla Oortwijn,
twijn,
voorzitter van de Stichting Gewoon
oon
Verdiend in Assen.
Oortwijn riep de Stichting Gewoon Verdiend in het leven, nadat zij
de aangrijpende verhalen hoorde
e
van jonge kinderen die naast hun
school de zorg voor een familielid op
zich nemen. De doelstelling van de
e
stichting is deze kinderen één dag
per jaar een dagje uit aan te bieden.

Het was Oortwijns bedoeling zelf
invulling te geven aan een leuke dag
ergens in of rond Assen. Ze wilde dit
doen met hulp van bedrijven en instellingen, die geld of een bijdrage
‘in natura’ zouden doneren. Door
tussenkomst van de gemeente Assen viel de keus op Walibi in Biddinghuizen. ,,Dat is heel leuk, maar veel
duurder. Daarom kunnen nu maar
50 kinderen mee en dus niet alle 180
mantelzorgertjes van 8 tot 18 jaar in
Assen. Dat is vreselijk jammer. Het
ergste is dat al deze kinderen zich
kunnen inschrijven, maar dat er vervolgens moet worden geloot. Veel
kinderen worden dus teleurgesteld.’’
In november sloeg het verhaal
van de jonge mantelzorgers in als
een bom. De telefoon van Oortwijn
stond roodgloeiend en haar mailbox

stroomde bijkans over. Een half jaar
later is de stichting een feit en staat
er 1000 euro op de rekening. Het
Groninger bedrijf Art Systems, dat
software maakt voor de transportwereld, betaalt de kosten voor een
bus. De supermarkten Jumbo en
C1000 in Assen hebben een spaaractie voor korting op de entreekaartjes
voor Walibi. Klanten kunnen hun zegeltjes doneren aan Gewoon Verdiend en doen dat ook.
,,Het is geweldig. Er zijn mensen
die zorgen voor een zakje lekkere
dingen en een groep oma’s bakt cake
voor onderweg. Maar het is niet genoeg. Er moet gewoon minimaal een
tweede bus bijkomen. Momenteel
zijn we heel druk met het benaderen
van alle denkbare fondsen’’, zegt
Oortwijn.

