
Kinderen die in aanraking komen met kunst, erfgoed, muziek en daar actief 
mee bezig zijn, ontwikkelen begrip voor (andere) normen, waarden en culturen. 
Daarnaast stimuleert cultuureducatie kinderen om een andere ‘taal’ te spreken 
waardoor onverwachte talenten naar boven kunnen komen. 

Maar helaas is cultuureducatie niet voor alle kinderen weggelegd. Met name kinderen die in (kans)arme of onzekere 
situaties opgroeien, in Nederland, ontwikkelingslanden of kinderen die op de vlucht zijn, krijgen vaak niet de kans 
om een theater of museum te bezoeken. Hiermee wordt hen een kans ontnomen om hun talent, zelfbeeld en 
eigenwaarde te ontwikkelen. 

De Heutink Foundation heeft in 2018 weer mooie projecten ondersteund die juist deze kinderen een geluksmoment 
bezorgden door hen een culturele beleving te bieden. Een beleving waarbij alle zintuigen geprikkeld werden en 
waarbij de kinderen zelf aan de slag gingen. Lees en beleef met ons mee.

Jessica Heutink

Oprichtster Heutink Foundation
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FINANCIEEL OVERZICHT 2018
Inkomsten   

Projectenbudget
Verenigde Heutink Bedrijven   € 100.000

Donaties particulieren   € 5.391

    €105.391 
in 2018

Hierbij vermelden we graag dat veel bedrijven hun diensten 
aanbieden, waardoor gemaakte kosten niet zichtbaar zijn.

Uitgaven   

Projecten    €  76.964

Organisatie kosten   €  5.533

Toegevoegd aan reserve   €  22.894

    € 105.391
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SAMEN KOM JE VERDER
Drukker voor u liet gratis prachtige ansichtkaarten  
drukken voor de Heutink Foundation! 

 
Klusjes in het 
Movement Hotel

Een aantal collega’s van de 
Heutink bedrijven hielp een 
middag mee in The Movement 
Hotel. Een pop-up hotel in 
de voormalige Bijlmer Bajes 
dat gerund werd (inmiddels 
gesloten) door vluchtelingen 
en professionals. Een prachtig 
initiatief om de geringe kans 
op een baan te vergroten voor 
asielzoekers. We luisterden, 
analyseerden, brainstormden, 
wasten ramen, schilderden…
want samen kom je verder.

licht 
puntjes

 & EEN MOOIE 
HERINNERING

STRALENDE 
GEZICHTEN 

De Nieuwe Zaak  
uit Zwolle hielp mee  
om de website  
heutinkfoundation.nl  
te realiseren, tegen  
een speciaal tarief.

ONDERSTEUNING MOVEMENT ON THE GROUND
Mei 2018 vlogen 10 Heutink collega’s namens de Heutink Foundation 
en Movement On The Ground naar Lesbos om 50-100 kinderen 
maakworkshops aan te bieden. 

Kinderen die noodgedwongen hun land 
moesten verlaten en nu dag in dag uit wach-
ten op een nieuwe toekomst. Geconcentreerd 
gingen ze aan de slag met 3D printers, het 
timmeren van flipperkastjes en het knopen 
van paracord bracelets. De workshops leken 
therapeutische waarde te hebben. Door de 
kinderen zelf ‘maker’ te laten zijn, hopen we 
een kleine bijdrage te hebben kunnen leveren 
aan hun welzijn, autonomie en zelfvertrou-
wen. 

SCHOENINZAMELINGSACTIE
Het bezoek met 10 collega’s aan Lesbos leid-
de tot een succesvolle schoeninzamelings-
actie. In totaal zijn 2.500 paar sportschoenen 
en slippers ingezameld door de medewerkers 
van de Heutink Groep. Deze werden, gepoetst 
en wel, in juni 2018 naar kamp Kara Tepe op 
Lesbos gebracht en daar dankbaar ontvangen 
door kinderen en volwassenen. 



VERGETEN KINDEREN IN DE SPOTLIGHTS 
Net als in 2017-2018 was de Heutink Foundation ook in 2018-2019 trotse partner van het Vergeten 
Kind Filmfestival, door het sponsoren van filmworkshops. Onder begeleiding van professionele 
filmcoaches en de bekende ambassadeurs van Het Vergeten Kind maakten 200 kinderen uit azc’s, 
samen met basisschoolleerlingen uit Nederland hun eigen films. 

Met elkaar bedachten en maakten zij in één dag korte 
speelfilms met als thema ‘Stop de carrousel’, het continue 
doorverhuizen van pleeggezin naar pleeggezin. Deze films 
werden tijdens een feestelijke première in theater Tuschinski 
vertoond aan een volle zaal. 

STUDIO 52ND
De Heutink Foundation maakte het voor 20 
enthousiaste kinderen uit Amsterdam-Oost 
mogelijk om samen met professionele 
theatermakers op het podium te staan. 

Gedurende een 2-jarig traject, onderdeel van een sociaal 
programma, liet Studio 52nd het zelfvertrouwen van deze 
kids centimeters groeien. Niet alleen op sociaal-emotioneel 
vlak, maar ook op creatief, taalvaardig en cognitief vlak wer-
den mooie stappen gemaakt.

Ruim 100.000 kinderen 
groeien op in gezinnen 

met meervoudige problematiek.

droom
vakanties!

Bij ruim 55.000 kinderen 
gaat het zo mis dat ze 

niet meer thuis kunnen wonen.
Sukha

Licht-   puntjes
SOMS ZIJN ZE GROOT

SOMS ZIJN ZE KLEIN

JE HOEFT ZE NIET TE ZOEKEN

JE KUNT ZE OOK ZIJN



CULTUUR IN WEEKENDSCHOLEN (THEATER, KUNST EN MUSEA)

Weekendscholen maken het mogelijk om kinderen in minder 
kansrijke omstandigheden kennis te laten maken met en-
thousiaste professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. 
Een heel schooljaar lang bezoeken zij elke zondag allerlei be-
drijven, zoals een rechtbank, ziekenhuis, theater of museum. 
Professionals leggen hen uit wat hun werk inhoudt en laten ze 
een kijkje nemen in de keuken (of achter de schermen). 

Op deze manier proberen de weekendscholen de nieuwsgierigheid en talenten 
van minder kansrijke kinderen aan te spreken en door middel van ervaringen hun 
horizon te laten verbreden. De bijdrage van de Heutink Foundation werd specifiek 
ingezet om theater, kunst en musea op te nemen in het programma van deze week-
endscholen. Het uitgangspunt daarbij was dat hier een interactieve invulling aan 
wordt gegeven.

droom
vakanties!

Voor weekendschool Toppers op 
Zondag was de Heutink Foundation actief 
betrokken bij het programma onderdeel. 
Op zondag 13 en 20 januari 2019 gaven 
collega’s van de Heutink Groep, in samen-
werking met Theaterhotel Almelo en 
dans- en zangdocenten Tessa, Jenny en 
Fee, invulling aan een theater 2-daagse 
voor de kinderen van de weekendschool.  

In 2018 ondersteunde de 
Heutink Foundation maar liefst 3 
verschillende weekendscholen, 
± 120 kinderen in totaal

• Toppers op zondag (Enschede e.o.)
• IMC Basis (10 grote steden)
• Leuk om te leren 
   (Arnhem e.o) SCAN DE 

CODE VOOR 

DE TOPPERS 

OP ZONDAG 
FILM!



...en op
Curaçao!

EEN BEZOEK AAN HET THEATER IN ENSCHEDE...

“De leerlingen uit mijn klas kunnen 
zich beter inleven in de emoties en 
gevoelens van andere klasgenoten  

sinds de leerlingen theaterles volgen.”

De Heutink Foundation sponsorde in 2018 het busvervoer 
voor 5 basisscholen (bestaande uit 750-1000 kinderen) uit 
minder kansrijke wijken in Enschede, zodat al hun leerlin-
gen een bezoek kunnen brengen aan een theatervoorstel-
ling naar keuze.

Het Cultuurmenu is een samenwerking tussen de school-
besturen voor primair onderwijs, de gemeente Enschede 
en de culturele instellingen uit de stad. Het Cultuurmenu 
stelt zichzelf ten doel elke basisschoolleerling in Ensche-
de in contact te laten komen met kunst en cultuur. 

Vanaf 2017 ondersteunt de Heutink 
Foundation theaterschool Drazans met 
een structurele, jaarlijkse bijdrage waar-
door zo’n 400 leerlingen uit arme wijken 
in Curaçao wekelijks via de betoverende 
invloed van het theater werken aan hun 
zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en 
creativiteit. Samenwerken, respect voor 
de ander, het vertrouwen in jezelf en eigen 
talenten, dat is waar Drazans voor staat.


