
“Kinderen die tijdelijk op De Hondsberg verblijven, krijgen goede en 
professionele zorg. De Hondsberg is het grootste observatiecentrum van 
ons land. Kinderen uit heel Nederland komen naar De Hondsberg voor 
observatie, diagnostiek en kortdurende behandeling”.

Iets extra’s
Om de kinderen van De Hondsberg iets extra’s te bieden is de Stichting 
Vrienden van De Hondsberg opgericht. Deze Stichting financiert vrije-tijds- 
projecten die het dagelijks leven van kinderen extra kleur geven.

Projecten
De Stichting heeft als doel de mogelijkheden op het gebied van 
vrije tijd te vergroten door middel van grote en kleine projecten. 
Aangemoedigd door het succes van het sponsortraject ten behoeve 
van de speelweide heeft de Stichting haar ambities voor de komende 
jaren bepaald. Samen met de cliëntenraad hebben we naar de wensen 
van de kinderen voor de toekomst gekeken. Er zijn tal van ideeën om de 

Drs. Annemiek van Latum, voorzitter van de 
Stichting Vrienden van De Hondsberg:

mogelijkheden voor vrije tijd en ontspanning van kinderen verder te vergroten. 
Als u benieuwd  bent naar de concrete plannen, dan kunt u het actuele 
sponsorplan bij de Stichting opvragen.  

Vrienden worden?
Spreekt het werk van de Stichting u aan of kent u mensen in uw omgeving 
die ‘onze’ kinderen een warm hart toedragen, word dan Vriend van De 
Hondsberg. U wordt Vriend door de aangehechte machtigingskaart in te 
vullen en op te sturen. 

Namens de kinderen van De Hondsberg: bedankt!
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Handtekening

De Stichting Vrienden van De Hondsberg is op zoek naar m
ensen die ‘onze’ kinderen een w
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