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Algemeen
2012, het tweede jaar van onze Stichting “A break 4 kids”.
Zoals vorig jaar reeds geschreven is A break 4 kids een stichting geworden om
meerdere sponsors aan te kunnen schrijven met als doel onze activiteiten uit te
kunnen breiden.
De financiële bijdrage die we mochten ontvangen van de Parousia gemeente was
niet toerijkend meer om deze uitbreiding op te vangen.
Met de Parousia gemeente hebben we afspraken kunnen maken v.w.b. het
afbouwen van de sponsoring over een periode van 4 jaar.
Financieel
Een financieel verslag van 2012 kan indien gewenst verstrekt worden.
Terugblik 2012
De doelstellingen voor 2012 waren:
 Het uitbreiden van de activiteiten naar andere regio’s met opvanghuizen,
Gedacht werd aan provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.
 De stichting wil Teams opzetten, te weten, Zuid-Holland en Noord-Holland, zij
krijgen als taak om de activiteiten voor de opvanghuizen te organiseren en te
begeleiden.
Via een hoofdleidster uit Zoetermeer kwamen we in contact met een opvanghuis in
Zandvoort, waar +/- 25 kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar zitten.
Hier werden we hartelijk ontvangen en in december is de stichting voor het eerst met
deze kids en hun begeleiders uitgeweest.
Voor het opzetten van teams zijn we in contact gekomen met de gemeente “de

Morgenstond” te Zoetermeer.
Naast het feit dat we hier, na de Parousia gemeente,
gebruik mochten maken van een gebedsruimte voor
AB4K, kwamen we ook in contact met een echtpaar, dat
zich in wilde zetten voor AB4K in Zoetermeer. Zij werden
dus “Team Zuid-Holland” genoemd.
Omdat Marjan en ik het opvanghuis in Zandvoort bezoeken heten wij dus “Team
Noord-Holland”.
Naast deze 2 teams is er nog een zgn. “kernteam” benoemd, bestaande uit, mensen
die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij A break 4 kids.
Dit kernteam bestaat uit Marjan, Wytze, Heidi
(toilettassen), Ria ( maakt kaarten) en Nini ( gebed).
Uitstapjes
Dankzij de div. donaties kon A break 4 kids in 2012 de volgende uitstapjes
organiseren:
 Voorjaarsvakantie:
Bowlen Westerpark
 Paasvakantie
Survival Ayers Rock
 Zomervakantie
Attractiepark Drievliet
Snowworld Zoetermeer
Attractiepark Zoetermeer (Karten)
 Herfstvakantie
Bowlen + pannenkoeken eten
 Kerstvakantie
Kerstcadeau’s + diner
Verder heeft Team Noord-Holland in december, dankzij een donatie van de
Rabobank Haarlem e.o. een uitje kunnen organiseren voor de kids in Zandvoort.
(indoor midgetgolf en pannenkoeken eten).
Dagverblijf/school
Naast deze uitstapjes voor de kids in de 3 opvanghuizen te Zoetermeer, hebben we
ook dit jaar 2 keer de dagopvang, waar wekelijks ongeveer 125 kinderen tussen de 3
en 12 jaar komen, kunnen bezoeken.
Aan het begin van het schooljaar (augustus) heeft AB4K schoolpakketjes gebracht.
(bestaande uit kleurpotloden, stiften kleur/ werkboeken)
Verder heeft de stichting in december deze kids een kerstcadeautje en snoep
kunnen geven, tijdens dit bezoek mocht Marjan in 4 verschillende groepen het
kerstverhaal vertellen.

Sponsors 2012
 Fonds 1818
 Stichting Boschuijsen
 Lionsclub Z’meer
 Parousia gemeente
 Tieners “4 YOU” Parousia
 Rabobank Haarlem e.o.
 Donateurs die AB4K maandelijks steunen
Verder danken we de organisaties waar de uitstapjes voor de kids georganiseerd
werden voor hun medewerking t.a.v. kortingen op entreeprijzen enz.
Bestuur
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