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!
Beste! vrijwilligers! en! vrienden! van! Laat! Ze!
Maar!Lachen,!
*
Met*deze*mooie*warme*zomerse*dagen*is*dit*
een*mooi*moment*om*even*terug*te*kijken*en*
vooruit*te*blikken.*In*maart*van*dit*jaar*is*hard*
gewerkt* om* de* (financiële)* verantwoording*
van* het* jaar* 2013* van* de* stichting* af* te*
ronden.* Vanuit* alle* steden* (Amsterdam,*
Utrecht,* Den* Haag,* Rotterdam,* Eindhoven* en*
Maastricht/Zuid3Limburg)* is* de* informatie*
over* de* uitstapjes* in* de* verschillende* steden,*
de* sponsorbijdragen,* de* vrijwilligers* en* onze*
wensen* voor* de* komende* tijd* gebundeld* in*
het*jaarverslag*van*2013.*
*
Hoewel* de* eerste* tekenen* van* economisch*
herstel* zich* laten* zien,* is* onze* doelgroep* de*
crisis* nog* lang* niet* te* boven.* Helaas* zien* we*
het* aantal* gezinnen* dat* in* armoede* leeft*
alleen* maar* toenemen.* Voor* kinderen* kan*
armoede* grote* impact* hebben* op* het* kind*
zijn,*en*daarmee*op*de*rest*van*hun*leven.*Wij*
kunnen* de* omstandigheden* niet* veranderen,*
maar*de*kinderen*wel*een*dag*alle*problemen*
thuis* laten* vergeten* door* gewoon* plezier* te*
hebben.* Op* deze* manier* hebben* ook* zij* een*
mooi*verhaal*te*vertellen*op*school*en*bij*hun*
vriendjes.* En* maken* ze* leuke* dingen* mee* die*
thuis*niet*altijd*vanzelfsprekend*zijn.*
*
Stichting* Laat* Ze* Maar* lachen* heeft* in* alle*
steden*weer*ontzettend*veel*leuke*mooie**
*
*

*
*

*

*
*
uitstapjes* kunnen* organiseren* met* hulp* van*
onze*vrijwilligers*en*sponsoren.*In*2013*heeft*
Disney*het*mogelijk*gemaakt*dat*Amsterdam,*
Utrecht,* Eindhoven,* Maastricht* en* Den* Haag*
naar*de*mooie*show*Disney*Live*of*Disney*on*
Ice* konden* gaan.* De* grootste* bijdragen*
hebben* we* mogen* ontvangen* van* De*
Grootste*Familie*Helpt!*Door*een*bijdrage*van*
maar* liefst* 4.650* euro* hebben* we* voor* alle*
steden*nieuwe*truien,*polo’s*en*hesjes*kunnen*
kopen* voor* de* herkenbaarheid* van* zowel* de*
begeleiders* als* de* kinderen* tijdens* de*
uitstapjes.* Twynstra* Gudde* heeft* alle*
keycords*gesponsord.*Hier*zijn*we*ontzettend*
blij*mee.*
*
In* het* bijzonder* bedanken* we* ook* weer* alle*
voedselbanken* in* de* verschillende* steden*
voor* de* prettige* samenwerking!* En* natuurlijk*
onze* eigen* vrijwilligers* die* de* uitstapjes*
mogelijk*maken!*
*
In* deze* nieuwsbrief* kunt* u* lezen* hoe* het* de*
Laat*Ze*Maar*Lachen*steden*de*afgelopen*tijd*
is*vergaan*en*wat*ze*nog*in*petto*hebben*voor*
de* rest* van* dit* jaar.* Op* de* website* staan* de*
verslagen* van* alle* uitstapjes* en* is* ook* het*
openbare* jaarverslag* van* 2013* te* vinden.*
Veel*leesplezier!*
*
Ondertekend*met*een*lach*namens*het*hele*
bestuur,*
*
Susan*van*Hees*
Voorzitter*Stichting*Laat*Ze*Maar*Lachen!
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*AMSTERDAM*

*
*
In* 2013* hebben* we* weer* vele* mooie*
uitstapjes* gehad* in* Amsterdam.* Alle* 11* weer*
wat*anders*maar*altijd*even*leuk*en*bijzonder.*
Veel* oude* en* nieuwe* gezichten* maar* altijd*
lieve,* blije* en* soms* ondeugende* kinderen* en*
daardoor* ook* hele* enthousiaste* vrijwilligers!*
Gelukkig* hebben* we* mooie* sponsorbijdragen*
mogen* ontvangen* waardoor* de* uitstapjes*
mogelijk*gemaakt*konden*worden.*In*2013*en*
begin* 2014* hebben* we* speciale* uitstapjes*
georganiseerd* voor* Voedselbanken* waar* wij*
bijna* nooit* komen,* namelijk* Amsterdam*
Noord*en*Zuid3Oost.*Dit*was*een*groot*succes*
dat* we* dit* jaar* zeker* gaan* herhalen!* Er* staat*
ook*weer*veel*moois*op*het*programma*voor*
de* rest* van* dit* jaar;* vaak* in* samenwerking*

*MAASTRICHT*/*ZUID3LIMBURG*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Laat* Ze* Maar* Lachen* Maastricht* /* Zuid3
Limburg* is* nu* een* jaar* actief* bezig.* Alle*
uitstapjes* waren* een* groot* succes.* Van*
koekjes*bakken*bij*StayOkay*tot*een*hele*dag*
dieren*kijken*in*GaiaZoo.*De*sponsoren*weten*
ons* nu* te* vinden* en* willen* heel* graag*
meewerken*om*deze*kinderen*een*mooie*dag*
te*bezorgen.*Wij*hebben*een*en*ander*in*het*
bestuur* anders* ingedeeld;* nu* hebben* wij*
naast* 5* bestuursleden* een* actieve* groep*
enthousiaste* activiteitenbegeleiders.* Deze*
begeleiders*helpen*bij*het*organiseren*van*de*

met* een* bedrijf* dat* of* organisatie* die* ons*
helpt* met* sponsoring* maar* ook* met* de*
organisatie*en*begeleiding*van*de*uitstapjes*in*
samenwerking*met*onze*eigen*vrijwilligers.*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

uitstapjes.* Daarnaast* merken* wij* dat* het*
aantal*vrijwilligers*ook*steeds*groter*begint*te*
worden.* Onlangs* hebben* we* kennis* gemaakt*
met*twee*nieuwe*vrijwilligers*uit*Heerlen,*een*
stad* waar* we* ook* met* Laat* Ze* Maar* Lachen*
actief* zijn* en* dus* dichterbij* de* kinderen* die*
daar*wonen*actief*kunnen*zijn.*
*
Volg%Laat%Ze%Maar%Lachen%regio%Zuid%Limburg%
en% blijf% op% de% hoogte% van% alle% leuke% nieuwe%
ontwikkelingen.
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*EINDHOVEN*
*
Op*1*mei*was*het*precies*een*jaar*geleden*dat*
Laat* Ze* Maar* Lachen* Eindhoven* werd*
opgericht.*De*tijd*gaat*zo*ontzettend*snel!*Het*
eerste*uitstapje*vond*in*augustus*2013*plaats*
en*vanaf*het*tweede*uitstapje*in*oktober*2013*
hebben* we* iedere* maand* een* leuk* uitstapje*
kunnen* organiseren.* Dat* zijn* er* inmiddels* in*
totaal* alweer* 8!* Het* aantal* aanmeldingen*
neemt* ook* nog* steeds* elke* keer* toe;* onze*
bekendheid* in* de* regio* blijft* groeien.* We*
zitten* nu* meestal* op* ongeveer* 35* á* 40*
kinderen* per* uitje* die* meegaan.* Vaak* krijgen*
wij*ontzettend*dankbare*en*lieve*reacties*van*
de* ouders;* het* initiatief* wordt* ook* in*
Eindhoven* heel* goed* opgepikt!* Dankzij*
bereidwillige* sponsoren* lukt* het* ons* steeds*
om* andere* leuke* uitstapjes* te* kunnen*
organiseren.* Zo* zijn* we* in* januari* met* de*
kinderen* gaan* klimmen* bij* Klimhal* Neoliet,*
een* heel* avontuurlijk* uitstapje.* De* kinderen*
mochten* gezekerd* en* al* heel* hoog* klimmen.*
In* april* zijn* we* naar* Roofvogelpark*

*
*
Falconcrest* geweest* waar* de* kinderen* heuse*
roofvogels* mochten* vasthouden!* Op* 24* mei*
zijn*wij*samen*met*de*kinderen*gaan*kijken*bij*
de*vrijwillige*brandweer*waar*de*kinderen*een*
rondleiding* kregen* en* ook* een* blusdiploma*
hebben* verdiend!* Het* gaat* dus* allemaal* erg*
goed!*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Blijf% op% de% hoogte% van% alle% ontwikkelingen%
omtrent% Laat% Ze% Maar% Lachen% Eindhoven% en%
volg%ons%via%Facebook%en%Twitter.%

*
*ROTTERDAM*
In* mei* 2014* bestond* Laat* Ze* Maar* Lachen*
Rotterdam* alweer* twee* jaar.* In* 2013* zijn* 11*
heel* verschillende* uitstapjes* georganiseerd:*
een* aantal* keren* hebben* wij* de* Ontdekhoek*
bezocht,* waar* de* kinderen* allerlei* leuke*
proefjes*konden*doen*en*van*alles*zelf*konden*
ontdekken.* Ook* zijn* we* gaan* schaatsen,*
hebben* we* échte* Rotterdamse* iconen* zoals*
de* SS* Rotterdam* en* de* Euromast* bezocht,*
hutten*gebouwd*in*een*heuse*bouwspeeltuin**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

én* ook* dit* jaar* weer* Diergaarde* Blijdorp*
bezocht.* In* 2013* is* de* samenwerking* met*
studenten(verenigingen)* op* gang* gekomen*
door*een*initiatief*van*de*Erasmus*Universiteit*
(Erasmus4Rotterdam).* Hierdoor* hebben* we*
veel* aanmeldingen* gekregen* van* studerende*
vrijwilligers* én* zijn* in* samenwerking* met* een*
tweetal* studentenverenigingen* uitstapjes*
georganiseerd;* een* mooie* ontwikkeling* die*
we*ook*in*2014*hopen*te*zien!*2013*is*ook*het*
jaar* waarin* Laat* Ze* Maar* Lachen* Rotterdam*
genomineerd* werd* voor* de* RET* Aardig*
Onderweg*Award.*Dit*heeft*zeker*bijgedragen*
aan* de* naamsbekendheid* van* de* stichting* in*
Rotterdam.*Lees*hierover*hieronder*meer.*
*
Volg% Laat% Ze% Maar% Lachen% Rotterdam% en% blijf%
op%de%hoogte%van%alle%ontwikkelingen.%
*
*

*

*
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*RET*AARDIG*ONDERWEG*AWARD**

**
Stichting*Laat*Ze*Maar*Lachen*Rotterdam*was*
één* van* de* twaalf* genomineerden* voor* de*
RET* Aardig* Onderweg* Award;* een*
Rotterdamse*prijs*voor*bijzondere*initiatieven*
die*al*aardig*onderweg*zijn*maar*een*steuntje*
in*de*rug*kunnen*gebruiken.*Aan*deze*awards*
(zowel* een* publieksprijs* als* een* juryprijs)* zat*
een* aardig* geldbedrag* verbonden.* Voor* de*
publieksprijs* is* flink* campagne* gevoerd.* Zo* is*
er* door* RTV* Rijnmond* een* reportage*
opgenomen*die*tevens*op*RTV*Rijnmond*werd*
uitgezonden,* was* Laat* Ze* Maar* Lachen*
Rotterdam* te* horen* in* de* radio3uitzending*
van* FunX* Rotterdam* en* Radio* Rijnmond,*
hebben* we* een* mooie* actie* gehad* in*
samenwerking*met*restaurant*Gusto*(een*van*
onze* trouwe* sponsoren)* én* hebben* we* op*
billboards* in* de* metrostations* gehangen!*
Helaas* heeft* stichting* Laat* Ze* Maar* Lachen*
Rotterdam*op*16*mei*tijdens*de*uitreiking*van*
deze* felbegeerde* awards* geen* prijs* in*
*

ontvangst*mogen*nemen.*Het*was*een*mooie*
ervaring*die*veel*publiciteit*op*heeft*geleverd*
waarmee* wij* als* stichting* onszelf* goed* op* de*
Rotterdamse*kaart*hebben*weten*te*zetten*en*
waar*mooie*contacten*uit*voort*zijn*gekomen!*
Via* deze* weg* willen* wij* nogmaals* iedereen*
bedanken* die* op* Laat* Ze* Maar* Lachen* heeft*
gestemd* en* ons* heeft* gesteund* in* de* race*
naar*deze*awards.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*AWC*GALA*
*

*
Op* 14* juni* 2014* vond* het* AWC* Hearts* &*
Minds* Gala* plaats* in* Den* Haag.* Deze* mooie*
avond* stond* in* het* teken* van* ‘special*
childeren* in* need’* en* werd* georganiseerd*
door* de* American* Women’s* Club* (AWC)* Den*
Haag,*een*geheel*vrijwillige*organisatie.*Op*de*
avond*werden*een*aantal*mooie*items*geveild*
waarvan* de* opbrengst* geheel* ging* naar* Hulp*
Hond* Nederland,* Lighthouse* Special*
Education* en* Stichting* Laat* Ze* Maar* Lachen.*

Een*bijzondere*avond*met*een*nog*bijzondere*
opbrengst;* tijdens* de* veiling* is* een* mooi*
bedrag* opgehaald;* maar* liefst* meer* dan*
43.500* euro.* Hiervan* zal* een* deel* ten* goede*
komen* aan* Stichting* Laat* Ze* Maar* Lachen.*
Graag* bedanken* wij* de* dames* van* de* AWC*
Club*voor*dit*mooie*initiatief*en*de*geweldige*
avond.*
*

*
*CONTACT!

*
*
Wil*jij*meer*weten*over*Stichting*Laat*Ze*Maar*
Lachen,* zou* jij* graag* mee* willen* helpen* als*
vrijwilliger* of* wil* jij* Stichting* Laat* Ze* Maar*
Lachen*steunen?*Neem*dan*een*kijkje*op*onze*
website,! www.laatzemaarlachen.com* of*
neem*contact*met*ons*op.*

Om*je*aan*te*melden*als*vrijwilliger*klik*hier.*
Wil*je*stichting*Laat*Ze*Maar*Lachen*helpen*of*
steunen,*klik!hier.
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