NIEUWSBRIEF LAAT ZE MAAR LACHEN LANDELIJK / JUNI 2013 / 
Beste vrijwilligers,
De Stichting Laat Ze Maar Lachen heeft inmiddels vertegenwoordiging in Amsterdam, Den Haag,
Utrecht en Rotterdam. In deze steden hebben al een groot aantal minder bedeelde kinderen leuke
uitjes beleefd. Onlangs is ook Laat Ze Maar Lachen Maastricht van start gegaan, de eerste activiteit
staat op 1 juni in de planning. En ook Laat Ze Maar Lachen Eindhoven is in voorbereiding om later
dit jaar een eerste uitje te organiseren. Met plezier sturen wij jullie enkele keren per jaar deze
nieuwsbrief met de hoogtepunten vanuit de Laat Ze Maar Lachen (LZML) steden.
Veel leesplezier!

Amsterdam: ervaringen van drie vrijwilligers
Matthias Doorn (activiteitencoördinator LZML Amsterdam):
“Een uitje met veel mooie herinneringen voor mij is Artis
geweest. De massale opkomst, meer dan 40 kinderen, en
het enthousiasme en de grote lach die er deze dag bij de
kinderen op het gezicht was gaf precies weer waar Laat Ze
Maar Lachen voor staat. De een ging voor de vlinders, de
ander wilde niets liever dan de krokodillen zien en ja,
allemaal vonden we dat baby olifantje zo lief. Maar die
speeltuin met die lange glijbaan, of daar toch ook niet nog wat langer konden blijven. Een dag die
veel te kort was waarbij ieder kind iets had gevonden dat die grote lach tevoorschijn toverde!”
Noor van Genugten (activiteitencoördinator LZML Amsterdam): “Eén van de hoogtepunten in 2012
vond ik het uitje naar kindertheater de Toverknol in Amsterdam waar we al een aantal jaar naar toe
gaan. Een kleinschalig theater met geweldige en originele voorstellingen die de kinderen én de
begeleiders doen schaterlachen. Ik ben blij dat we ieder jaar opnieuw bij de Toverknol mogen komen
om er samen met de mensen daar een geweldig uitje voor de kinderen van te maken!”
Fleur Baarspul (activiteitencoördinator Amsterdam): “Elk uitje vind ik weer een hoogtepunt. Maar
waar ik persoonlijk erg blij van wordt, zijn de uitjes met een leerzaam of creatief tintje. Een bezoek
aan Nemo is dan ook een uitje dat ik niet graag over sla. Hier kunnen de kinderen lekker zelf doen en
uitproberen! Na afloop werden we ook afgelopen jaar door het Mövenpick hotel getrakteerd op een
heerlijk etentje, met frietjes maar ook overheerlijke spaghetti. Geweldig hoe beide organisaties ons
sponsoren zodat wij een leuk, leerzaam en lekker uitje kunnen organiseren!”
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Utrecht: samenwerking met Stichting ’t Sticht
LZML Utrecht is in 2013 een samenwerking
aangegaan met de studenten van Stichting ’t Sticht.
Deze stichting van studentenverenigingen USC en
UVSV, heeft als doel om maatschappelijk wat terug
te geven aan de stad Utrecht, en richt zich daarbij
met name op projecten met kinderen. Onder het
motto “Stichting ’t Sticht laat ze de hele zomer
lachen” is een drietal uitjes georganiseerd.
Het drieluik begon met een zeer geslaagde en
zonnige sport- en spel middag, waar alles mogelijk
was. Reuze-twister, een bowlingbaan, de kop van Jut
en zelfs een springkussen zorgden de hele middag voor plezier en lachende gezichten. De middag
werd gezellig afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje waar zelfs de ouders bij
uitgenodigd waren. Het tweede uitje met ’t Sticht was naar het Hofplein theater in Rotterdam! Met
de trein gingen we op pad naar een zeer professioneel theatergezelschap dat de geweldige
voorstelling ‘Ketelbinkie’ opvoerde. Voor veel kinderen was dit hun eerste theaterbezoek ooit, en ze
waren dan ook zeer onder de indruk! Het derde uitje met ’t Sticht is er een waar nog lang over
nagepraat zal worden. We gaan met maar liefst veertig kinderen naar de Efteling! Een droom die
uitkomt! De kinderen hebben het er al maanden over en zaterdag 1 juni gaat het dan echt gebeuren!
Laat Ze Maar Lachen Utrecht wil ’t Sticht hartelijk bedanken voor deze geweldige samenwerking. Er
zijn enorm veel Utrechtse kinderen blij gemaakt met een reeks geweldige uitjes!

Tip: op de LZML website lees je onder de kopjes van de steden uitgebreidere verslagen van
alle uitjes! Kijk op www.laatzemaarlachen.com.

Utrecht: ‘Kinderen voor kinderen’ door
basisschool De Spits
Ook in 2013 werd LZML Utrecht, net als vorig jaar, verblijd met het
goede nieuws dat de groepen 8 van Basisschool de Spits in UtrechtLunetten de opbrengst van hun jaarlijkse paasmarkt aan LZML
hebben gedoneerd! De kinderen van de Spits hebben als
professionele verkopers hun zelfgemaakte cup-cakes, sieraden en
speelgoed aan de man gebracht om zo wat te kunnen doen voor de
kinderen die het thuis minder goed hebben dan zij zelf. Door al hun
inzet en creativiteit hebben deze kanjers een gigantisch bedrag van
ruim € 1500,- aan LZML Utrecht kunnen doneren. Een geweldig
resultaat lieve kinderen van De Spits! Ontzettend bedankt!
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Rotterdam: van Hip Hop tot Pizza
Eind april 2013 genoten circa 20 kids in
Rotterdam van de lekkere Surinaamse broodjes
van Chinny’s en namen deel aan een heuse
breakdance-workshop in het HipHopHuis. Een
super gaaf uitje waarbij zij leerden waar een
goede breakdance uit bestaat: 'top rocks', die zijn
bedoeld om je voor te stellen aan degene met
wie je gaat 'battelen' en je publiek, 'down rocks'
om je 'skills' te laten zien, 'freezes' waarin je stil
blijft staan in je houding (op de grond, of staand,
in een knappe pose) en 'power moves' waarmee
je je tegenstander gaat overdonderen. Tijdens eerdere uitstapjes werd grote hoogte bereikt op de
Euromast, werd er gevaren op de Pannekoekenboot, kregen kinderen een rondleiding op het
stoomschip ss Rotterdam en bezochten het theater Walhalla. Maar ook bijvoorbeeld het Kerstcircus,
het pizza eten bij Gusto, het bioscoopbezoek bij Cinerama (De 5 legendes) en het bezoek aan de
Wereldhavendagen vielen zeer goed in de smaak! Het bestuur van LZML Rotterdam is de sponsors
en enthousiaste vrijwillers héél erg dankbaar!

Den Haag: terugblik op leuke uitjes
In Den Haag hebben we in januari 2013 gedaan
alsof het al zomer was door te beachvolleyballen in
een indoorhal. Van tevoren was er een
sneeuwballengevecht, maar binnen konden de
kinderen heerlijk met hun blote voeten in het zand.
Het volgende uitje hebben we, in samenwerking
met de soroptimisten, gekozen voor de winterse
activiteit. 40 kinderen hebben schaatsles gehad en
frietjes gegeten. In april zijn we naar Madurodam
geweest, hier konden de kinderen zelf vliegtuigen laten rondrijden en met hun vingers de dijk dicht
houden, zoals Hansje Brinker ook ooit deed. De trainees van de gemeente Den Haag organiseerden
een fantastische bowlingmiddag en fotosessie! Op naar de volgende uitjes!

Contact met Stichting Laat Ze Maar Lachen?
Amsterdam:
Den Haag:
Rotterdam:
Utrecht:
Maastricht:

E susan.van.hees@laatzemaarlachen.com
E info.denhaag@laatzemaarlachen.com
E info.rotterdam@laatzemaarlachen.com
E maartje.burghgraef@laatzemaarlachen.com
E info.maastricht@laatzemaarlachen.com
Blijf ook op de hoogte via www.laatzemaarlachen.com en de Facebook pagina.
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