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,Ik denk dat de kern van ons werk is om 
kinderen ervaringen te laten opdoen, hun 
belevingswereld te vergroten, in te spelen 
op hun behoefte aan ontwikkeling.’’ Aan 
het woord is Anne-Marie Goorhuis (38), 
pedagogisch medewerker in 
Kinderhospice Binnenveld. Anne-Marie is 
de afgelopen periode  in haar werk 
ondersteund door Jetty Vegter (62). 
Zij is sinds drie jaar als ‘projectleider 
pedagogische zorg’ aan het kinderhospice 
verbonden. ,,Ons werk is vooral gericht op 
het welbevinden van het kind. Iedereen 
moet kunnen meedoen’’, vult zij Anne-
Marie aan. Hun belangrijke werk krijgt in 
het huis veel aandacht; er komt 
binnenkort een tweede pedagogisch 
medewerker bij.

Buiten voorspelt een strakblauwe lucht 
een heerlijke vroege voorjaarsdag. De zon 
strooit gul haar stralen lentelicht in de 
woonkamer van Het Binnenveld. Aan tafel 
zit Anne-Marie Goorhuis met een drietal 
peuters te knutselen. Met het naderende 
voorjaar in het vooruitzicht, wordt er 
ingespannen geknutseld aan kippen en 

Anne-Marie Goorhuis en Jetty Vegter vormen 
het pedagogisch team van “Het Binnenveld”:

,,  Het belangrijkste is dat we  
maatwerk kunnen leveren’’

kuikens. Met échte veertjes! Ze geven 
invulling aan het thema ‘Groei’. 
Maar daar hebben de kleintjes geen 
idee van. Een moeder die het tafereel 
glimlachend bekijkt, reageert opgetogen: 
,,Ik zie dat Jelle er van geniet en dat hij het 
begrijpt!’’ De kinderen leren spelenderwijs 
over klein en groot. En als één van 
kinderen in een speelgoedkuiken knijpt 
zodat het begint te piepen, krijgt het 
inzicht in oorzaak en gevolg. Anne-Marie 

kietelt één van hen -die zelf niet mee 
kan knutselen- met een veertje op zijn 
wangen. Hij geniet op zijn manier van 
de les.

,,Het bieden van pedagogische zorg in 
het kinderhospice is een verhaal apart’’, 
legt Goorhuis uit. ,,Hier moeten we 
ons bij ieder kind afvragen ‘wat kan 
het’? Of; ‘wat kan dit kind nog wel’? In 
sommige gevallen ‘welke vaardigheden 
kunnen we behouden of kunnen we de 
-soms onvermijdelijke- achteruitgang 
vertragen’?’’

,,Het gaat vaak om heel gewone dingen 
die voor de kinderen die hier komen veel 
minder vanzelfsprekend zijn dan voor een 
ander kind. Bijvoorbeeld: ‘wat is regen?’ 



Wij gaan met sommige kinderen naar 
buiten om ze dat te laten ervaren’’, zegt 
Goorhuis. 

De pedagogische zorg is -net als bij 
andere kinderen- ook gericht op de 
cognitieve ontwikkeling, vertelt Anne-
Marie. ,,Die behoefte leeft doorgaans 
ook heel sterk bij de kinderen zélf. Ook 
bij kinderen met een heel beperkte 
levensverwachting. Ze zijn helemaal niet 
met het naderende einde of de dood 
bezig. Ze leven bij de dag en hebben 
behoefte aan prikkels, uitdagingen. Ze 
willen zo normaal mogelijk behandeld 
worden.’’ ,,Ook bij de jongste kinderen 
proberen we de normale ontwikkeling 
te stimuleren. In veel gevallen gebruiken 
we bij de nul – tot vierjarigen de 
observatiemethode ‘Kleine stapjes’.  ,,Die 
is speciaal ontwikkeld voor kinderen met 
het Down syndroom en ook heel goed 
bruikbaar bij een deel van onze kinderen” 
vult Jetty aan.

,,De basis voor ons handelen is de 
individuele activiteitenkaart’’, legt Anne-
Marie uit. Ze wijst op een geplastificeerd 
A4-tje dat op een magnetisch prikbord in 
de huiskamer hangt. ,,Dit zijn de kinderen 
die nu in huis zijn. Van elk kind hebben 
we een beschrijving, die regelmatig wordt 
aangepast.’’ Op de activiteitenkaart 
staat uitgebreid beschreven wat een 
kind kan, wat het prettig vindt, wat de 
valkuilen zijn. ,,Die informatie krijgen 
we van de ouders of van scholen. Maar 
onze eigen ervaringen zijn natuurlijk ook 
een belangrijke bron’’, aldus Anne-Marie. 
,,Op basis daarvan kunnen we ook onze 
pedagogische doelen formuleren. Wat 
willen we met het kind bereiken?’’

De persoonlijke activiteitenkaart loopt 
parallel aan de jaarkalender waarop 

diverse thema’s zijn benoemd. ,,De 
thema’s maken we concreet door middel 
van activiteiten”, vertelt Anne-Marie. ,,Het 
is mijn taak om de omgeving van een 
kind te versterken en de pedagogische 
attitude van de verpleegkundigen en 
vrijwilligers verder te ontwikkelen’’, vult 
Jetty aan. ,,Anne-Marie doet fantastisch 
werk, het is fijn dat de aanzetten die zij 
geeft ook worden opgepakt door de 
verpleging en de vrijwilligers. Dat willen ze 
overigens maar wat graag!’’, voegt ze daar 
lachend aan toe.

Anne-Marie: ,,We zien aan de 
kinderen dat ze het fijn vinden als er 
structuur wordt geboden. Als er in het 
ochtendprogramma staat dat we gaan 
spelen, weten ze dat en herinneren ons er 
ongeduldig aan!’’ Jetty: ,,En er is behoefte 
aan contact. Met name bij de oudere 
kinderen, de tieners, zouden we graag aan 
‘buddy’s’ willen koppelen die dingen met 
ze kunnen doen, maar ook een gesprekje 
kunnen voeren. Tieners hebben behoefte 
aan ‘weten wat en hoe’. Zo ook contact 
hebben met ‘lotgenoten’. Kinderen die 
precies weten waar de ander mee zit. 
Daarnaast is het voor die groep heel 
belangrijk zeggenschap te hebben en 
autonomie te ervaren. Zelf beslissen en 
zelf uitvoeren. Hoe moeilijk dat soms ook 
is. Daar moeten we zoveel mogelijk  
op inspelen.’’
Anne-Marie: ,,Er is hier een jongen die 

gek is op computerspelletjes met de 
Wii. Inmiddels kan hij die zelf niet meer 
bedienen. Dat doe ik dan voor hem. 
Maar hij vertelt welke knoppen ik moet 
indrukken. Dus hij voert de regie!’’ 
,,Maar ze kunnen ook heel erg genieten 
van koken of bakken. Sommige kinderen 
kunnen daarbij daadwerkelijk helpen. 
Anderen kunnen alleen een recept 
zoeken of voorlezen. Maar uiteindelijk is 
iedereen trots op wat er gemaakt wordt. 
En de lekkere luchtjes zijn ook weer 
stimulerende prikkels voor de kinderen 
die niet actief meebakken.’’

En dan zijn er ook kinderen die door 
hun handicap opgesloten zijn in hun 
lichaam. Hoe kom je te weten wat hun 
wensen en behoeften zijn? Anne-Marie: 
,,Aan een lichaam van een kind kun je 
veel aflezen. Is een kind ontspannen? 
Zit het kind lekker in zijn vel? Lacht het? 
Naarmate je het kind vaker ziet kun je het 
ook beter “lezen”. Belangrijk is vooral om 
ook deze groep kinderen een afwisselend 
programma te bieden. 

Aan de tafel is Anne-Marie uitgeknutseld. 
De kinderen krijgen als beloning een 
kuikentje mee. De één heeft het zelf 
gemaakt. De andere heeft belangstellend 
toegekeken hoe het gemaakt werd. Ze 
zijn er allemaal even blij mee..

Ik zie dat Jelle er 
van geniet en dat hij 
het begrijpt

Anne-Marie aan de slag met twee leergierige jongens



Kookvrijwilliger
Dag in dag uit, week in week uit, 
zorgen kookvrijwilligers voor de 
meest uiteenlopende maaltijden 
voor de kinderen, vrijwilligers en 
verpleegkundigen. Eén van die 
enthousiaste kookvrijwilligers is Edwin 
Donkervoort. 
Edwin heeft een financieel adviesbureau, 
brouwt als hobby ambachtelijk bier én 
komt 1 x per 14 dagen koken in het 
Kinderhospice. 

“Ik ben kookvrijwilliger geworden, omdat 
ik koken gewoon heel erg leuk vind. 
Daarnaast probeer ik op die manier een 
bijdrage te leveren aan de huiselijke sfeer 

in het kinderhospice.”
En dat lukt! Door de open keuken kun 
je niet alleen ruiken wat er op het menu 
staat maar heeft de kookvrijwilliger ook  
contact met de kinderen. De warme 
maaltijd is elke dag weer feest; Wie heeft 
er gekookt en wat staat er op het menu?
Edwin eet altijd mee:  “Al is het alleen al 
om te proeven hoe lekker het geworden 
is”. 

Jantine Hooymaijers, coördinator van de 
vrijwilligers, zorgt dat er elke dag weer 
een maaltijd op tafel komt. Zij doet de 
planning van de vrijwilligers, dus ook de 
kookvrijwilligers. 

Natuurlijk moeten er ook boodschappen 
worden besteld, dat regelen de 
boodschappenvrijwilligers. Zij stellen 
samen met de koks de menu’s samen en 
zorgen dat de boodschappen daarvoor 
op tijd in huis zijn. 

De menu’s variëren van Hollandse pot tot 
de meest bijzondere hapjes. 
Ook zin in koken gekregen 
door dit artikel? Op www.
kinderhospicebinnenveld.nl staat het 
toprecept van Edwin. Runderstoofpot 
met paprika en courgette. 
Eet smakelijk!

Uw giften
Dankzij uw bijdragen kunnen we extra dingen doen voor 
de kinderen! Wat hebben we zoal gedaan met uw donaties 
in 2016?

• De kinderen laten huifbedrijden
• Een grondbox aangeschaft
• Het ouderverblijf gebouwd
• Verblijf van ouders in het ouderverblijf mogelijk  
 gemaakt
• Spelmateriaal aangeschaft 
• Weer een stap gemaakt naar optimale 
 pedagogische zorg
• Filmpjes gemaakt over het reilen en zeilen in ons  
 Kinderhospice (zie www.kinderhospicebinnenveld.nl)
• Gebarenboekjes aangeschaft ten behoeve van het  
 communiceren met gebaren 
• En nog veel meer… 

Namens alle kinderen, hun ouders en medewerkers van 
Kinderhospice Binnenveld willen wij u heel hartelijk 
bedanken voor uw bijdragen.

Levi geniet van het huifbedrijden



Binnenveld 11, 3771 PL Barneveld 
Telefoon 0342-405200
info@kinderhospicebinnenveld.nl 
www.kinderhospicebinnenveld.nl

Hoe kunt u helpen?
Uw hulp is onmisbaar! Kinderhospice Binnenveld is mede  
afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers. Wilt u 
iets doen voor de kinderen van Kinderhospice Binnenveld? 
Organiseer een actie, geef een gift of wordt sponsor. Meer 
informatie vindt u op onze website kinderhospicebinnenveld.nl

Wilt u direct een gift doen? Graag! 

Ons IBAN is: NL16 ABNA 0842 4289 76. 
Graag met vermelding van naam en 

adresgegevens. Dan kunnen wij u bedanken!
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Wilt u onze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen of wilt u de nieuwsbrief  
liever digitaal lezen?  
Stuur dan een mail naar: 
vrienden@kinderhospicebinnenveld.nl.

Inmiddels hebben de eerste ouders 
gelogeerd in het ouderverblijf. Zij 
verbleven 3 weken in het huis omdat hun 
zoontje in het Kinderhospice verbleef. 
Zij waren blij dat ze, na 3 maanden 
bij zoon Kevin op de kamer in het 
ziekenhuis, weer een plekje voor zichzelf 
hadden. Het huis voldeed goed aan hun 
verwachtingen, het enige wat ontbrak 
was een vergiet…

Het ouderverblijf op het erf van het 
Kinderhospice is een compleet ingericht 
huis. Per keer kan er één gezin 

(4 personen) in het huis verblijven. Het 
ouderverblijf is bedoeld voor ouders 
waarvan hun kind in het Kinderhospice 
is. Op deze manier kunnen zij dicht in de 
buurt van hun kind verblijven terwijl zij 
toch ook hun privacy hebben. 

Het ouderverblijf kon worden gebouwd 
dankzij tal van sponsoren en acties. 
Dankzij hen hebben we weer een goed, 
warm en gezellig huis kunnen neerzetten. 

En een vergiet? 
Die is inmiddels aangeschaft!

Geen vergiet!
COLOFON
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