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Naam: Willem Flantua
Relatie met het Colombinehuis: directeur.
Kent het Colombinehuis sinds de oprichting.

Wat betekent het Colombinehuis voor u?
“Het Colombinehuis is voor mij een way of life. Samen met mijn vrouw 
ben ik daar bij wijze van spreken 24 uur per dag mee bezig en dat levert 
ontzettend veel voldoening op. De gasten -en met name wat ons huis bij 
hen teweeg brengt - zijn de benzine waarop ik loop. Hun kinderen beter 
maken, dat kunnen we niet, dus de problemen lossen we niet voor hen 
op. Wel weet ik dat ze, nadat ze bij ons zijn geweest, die problemen beter 
aankunnen. Ouders hebben lotgenoten ontmoet, hebben kunnen bijtanken, 
kunnen ontspannen, net iets meer kracht gekregen om het allemaal weer te 
kunnen dragen. En de gezonde broertjes en zusjes hebben nu ook eens alle 
aandacht gehad. Een van de mooiste momenten vind ik altijd het afscheid: 
kinderen die bij de deur blijven staan, en daar ook niet weg te krijgen zijn, 
gewoon omdat ze hier niet vandaan willen.”

Waarom moet het Colombinehuis nog lang blijven bestaan?
“Met ons wereldhuis voorzien wij in een behoefte. De kinderen die hier 
komen, gaan anders nooit op vakantie. Daardoor blijft hun wereldje klein, 
en dat schaadt hun ontwikkeling. Wij halen ze uit hun isolement, laten ze 
iets meemaken: bij ons kunnen ze naar het restaurant en de bioscoop. Je 
weet soms niet of en wat ze daar van meepikken, maar voor velen zijn dat 
waardevolle ervaringen.”

"Wij halen kinderen  
uit hun isolement"

Het Colombinehuis 10 jaar

Het Colombinehuis in Biddinghuizen viert feest dit jaar. Het vakantieverblijf 
voor zorgkinderen en hun families of begeleiders bestaat in 2007 namelijk 
10 jaar. Het Colombinehuis is gebouwd voor kinderen die niet toekomen 
aan vakantie. Bijvoorbeeld omdat ze ernstig gehandicapt of langdurig ziek 
zijn, een zware medische behandeling moeten ondergaan, of vanwege hun 
sociale situatie. Hun ouders en gezonde broertjes en/of zusjes zijn echter 
net zo welkom. Want een zorgkind kan een gezin behoorlijk ontregelen en 
ook de anderen hebben behoefte aan ontspanning en aandacht. De acht 
appartementen van het Colombinehuis zijn jaarlijks goed voor zo’n 4000 
overnachtingen.

De apothekers
Het Colombinehuis wil er voor iedereen zijn, ongeacht draagkracht.  
Dat wordt voor een zeer belangrijk deel mogelijk gemaakt door de financiële 
steun van de KNMP en de Nederlandse apothekers; vanaf het eerste uur zijn  
zij de hoofdsponsor van het Colombinehuis. Het oude vertrouwde koffertje  
met de tekst ‘uw gift voor een onvergetelijke vakantie’ staat nog steeds op  
tal van balies in apotheken.  

Iedere euro telt
Het Colombinehuis krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van giften  
en sponsoring. Iedere euro telt. Vooral iedere structurele euro, want die  
biedt continuïteit. En het Colombinehuis wil ook in de toekomst mooie 
herinneringen blijven geven aan kinderen die zelf de wereld niet in kunnen.
Het goede nieuws is dat uit een recent onderzoek van de KNMP blijkt dat 
75 procent van de openbare apothekers het Colombinehuis wil blijven 
ondersteunen. Dat dat geld goed besteed wordt, moge blijken uit  
deze brochure.
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Naam: Willem van Dam
Relatie met het Colombinehuis: verwijst als apotheker ‘op recept’ 
regelmatig klanten door naar Colombinehuis. 
Kent het Colombinehuis sinds de start van het huis.

Wat betekent het Colombinehuis voor u?
“Wij zamelen al vanaf het begin geld in met het koffertje voor het 
Colombinehuis. Eens in de zoveel tijd wordt de balans opgemaakt 
en verdubbel ik het bedrag. Op een gegeven moment zijn we ook 
patiëntjes met hun gezin naar het Colombinehuis gaan verwijzen. Twee 
assistentes zoeken een of twee keer per jaar een gezin uit. Wie daarvoor 
in aanmerking komt, wordt tijdens het werkoverleg bepaald. De criteria 
zijn dat iemand intensieve zorg nodig moet hebben en moeilijk op 
vakantie kan gaan. Natuurlijk kunnen we niet bij de mensen in de 
portemonnee kijken, maar we proberen zo goed mogelijk in te schatten 
wie we het beste kunnen verwijzen. Onze ervaring is dat je er mensen 
ontzettend gelukkig mee maakt. Voor sommigen is het alsof ze de 
Postcodeloterij hebben gewonnen; het overkomt ze.” 

Waarom moet het Colombinehuis nog heel lang blijven bestaan?
“Het Colombinehuis is een unieke voorziening die ouders even verlost 
van de zware zorgen voor hun kind. Kunnen zorgen voor iemand is 
geweldig, maar je hebt ook ontspanning nodig. Het Colombinehuis biedt 
de mensen een fantastische mogelijkheid om er even uit te zijn. Door dit 
initiatief te steunen, kun je een andere kant van de apotheek laten zien. 
Het bieden van goede medicijnen en uitleg is één, maar hiermee kun  
je iets extra’s doen.”

"Voor sommigen is 
 het alsof ze de 
Postcodeloterij      
 hebben gewonnen"

De wereld delen

Officieel opende het Colombinehuis haar deuren op 22 maart 1997. Een week 
eerder was het huis echter al in gebruik genomen. Om Patricia, een 17-jarig 
nierpatiëntje, haar laatste vakantie te geven. Patricia was het boegbeeld in de 
promotiecampagne voor het Colombinehuis: twee keer had ze een nieroperatie 
ondergaan, drie keer per week werd ze gespoeld. “Wij bouwen deze 
vakantieherberg voor jou en al je lotgenoten”, zei Herman van Veen bij de 
eerste steenlegging op 20 januari 1996. 

Dringend behoefte
Van Veen is een van de initiatiefnemers van de Stichting Colombine.  
Deze organisatie ondersteunt en organiseert kleinschalige projecten op  
het gebied van gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en milieu in 
ontwikkelings landen en in eigen land. Dat gebeurt onder het motto  
‘De wereld delen’. Het idee van het Colombinehuis is ontstaan in 1990  
tijdens de Colombine-actie voor de dr. Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam.  
Uit gesprekken met artsen bleek toen dat er in Nederland dringend behoefte 
was aan een huis voor kinderen die rust, ontspanning en geborgenheid  
nodig hebben. 

Samenbrengen
De Stichting Colombine pikte die uitdaging op en vond uiteindelijk in 
Biddinghuizen, Flevoland, een kampeerboerderij van Staatsbosbeheer.  
Die werd omgebouwd tot wat nu het Colombinehuis is. 
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Het motto van de stichting - de wereld delen - komt niet alleen terug in de 
vorm van de acht appartementen die elk zijn ingericht in de sfeer van een 
bepaald land, maar ook in het idee dat je met het in een huis samenbrengen 
van zorgkinderen hen het gevoel kunt geven dat er tussen andere kinderen en 
volwassenen een plaats voor hen is. 

Sponsorproject
Inmiddels weten steeds meer mensen de weg naar het Colombinehuis te 
vinden. Telde het huis in 1997 nog maar 557 overnachtingen, tegenwoordig 
zijn dat er 4000 per jaar. Wat niet is veranderd is dat het Colombinehuis nog 
steeds een sponsorproject is, dus volledig afhankelijk van donaties, bijdragen 
en sponsoring. Dat betekent dat het ieder jaar weer spannend is om de 
exploitatie rond te krijgen, zonder de tarieven voor de overnachtingen te 
hoeven verhogen. Want alhoewel het Colombinehuis voor iedereen open  
staat, zijn het overwegend gezinnen met een minder dikke beurs die er  
gebruik van maken.

KNMP
Hoofdsponsor van het eerste uur is de KNMP. Een bestuurslid van het 
Colombinehuis, tevens werkzaam bij de KNMP; de beroeps- en branche-
organisatie van apothekers, sloeg de brug met de redenering dat de aandacht 
en zorg van apothekers voor zorgkinderen verder zou kunnen gaan dan het 
verstrekken van medicijnen. De gezondheid van deze kinderen zit ook in een 
bepaalde levensinstelling en het ondergaan van positieve ervaringen, en die 
kun je bewerkstelligen door ze in het Colombinehuis vakantie te laten vieren. 
Apothekers kunnen hun betrokkenheid tonen door zelf aan te geven dat een 
deel van hun contributie aangewend moet worden ten behoeve van het 
Colombinehuis.

Warm hart
De eerste drie jaar vulde de KNMP het bedrag dat de 
apothekers sponsorden aan tot 500.000 gulden. Na de eerste 
drie jaar is gekozen om het initiatief voor een bijdrage bij de 
individuele apotheken neer te leggen. Apothekers hebben 
nog steeds de mogelijkheid om het Colombinehuis te 
sponsoren en om een gezin op apothekersrecept een vakantie 
in Biddinghuizen aan te bieden. Op dit moment dragen de 
openbare apothekers van Nederland ongeveer eenderde  
van de exploitatiekosten van het Colombinehuis. 
Dit 10 jarige bestaan is een mooie gelegenheid om het 
Colombinehuis weer eens nadrukkelijk bij alle apothekers  
onder de aandacht te brengen. Voor een beeld van hoe  
het Colombinehuis onder de apothekers leeft, zie het  
kader met de resultaten van het KNMP-onderzoek.

Betrokkenheid apothekers bij het Colombinehuis
De KNMP heeft onlangs onderzocht hoe het staat met de bekendheid  
van en de betrokkenheid bij het Colombinehuis.  
Hieronder volgen de belangrijkste resultaten:
• 67% van de respondenten noemt spontaan het Colombinehuis op de  

vraag voor welke maatschappelijke organisatie de KNMP zich inzet. 
• Van de respondenten die het Colombinehuis niet uit zichzelf noemen,  

kent 94% het wel. 
• 87% van de respondenten die het Colombinehuis kent, weet ook wat het 

Colombinehuis doet. 
• 69% van de respondenten vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat de  

KNMP namens de beroepsgroep maatschappelijk verantwoord onderneemt.   
• 23% vindt het zeer goed dat de KNMP het ondersteunen van het Colombinehuis 

initieert, 52% vindt het goed, 10% vindt het slecht tot zeer slecht.    
• 64% van de respondenten vindt dat de KNMP het ondersteunen van het 

Colombinehuis moet continueren. 
• Bijna eenderde van de respondenten heeft zelf wel eens een gezin  

aangemeld bij het Colombinehuis. 
• 37% van de respondenten vindt dat de KNMP een vaste donatie moet  

doen namens de beroepsgroep. De overige respondenten zeggen dat dit  
altijd een beslissing moet blijven van iedere apotheek afzonderlijk.   

• 45% van de respondenten geeft aan dat de KNMP het beste één doel 
tegelijkertijd kan ondersteunen. Ruim eenderde zegt dat er ook meerdere 
doelen tegelijkertijd gesteund kunnen worden. De overige respondenten  
maakt het niets uit.     

• 57% van de respondenten heeft een voorkeur voor het blijven  
steunen van steeds hetzelfde doel. 32% kiest liever elk jaar een andere 
maatschappelijke organisatie. 

• 69% van de respondenten zegt met de eigen apotheek maatschappelijke 
organisaties te ondersteunen. 

Bijdehand kamermeisje
De naam Colombine is afkomstig uit de Commedia dell’Arte.  
In dit Italiaanse volkstoneel uit de 16e tot de 18 e eeuw worden 
zoveel mogelijk kritische toespelingen op actuele gebeurtenissen 
gemaakt. Een van de bekendste types is het bijdehante kamermeisje 
Colombine. Zij is doorgaans verliefd op de slimme knecht Harlekijn, 
steunt hem op moeilijke momenten en wijst hem erop dat er  
altijd een uitweg is. Zij staat voor de zachte krachten in de 
maatschappij, beschermt het leven en geeft steun aan degenen  
die het moeilijk hebben.



De spelregels 

Het Colombinehuis is er voor gezinnen met zorgkinderen tot 18 jaar.  
Daarbij gaat het om kinderen die een zware medische behandeling hebben 
ondergaan of nog moeten ondergaan, rolstoelafhankelijk of chronisch ziek 
zijn, of lijden onder de gevolgen van sociale problemen, zoals incest en 
mishandeling. Veel van deze kinderen kunnen vaak nauwelijks op vakantie. 
Oorzaken zijn onder meer een tekort aan financiële middelen, het ontbreken 
van speciale voorzieningen, of de emotionele spanning van een vakantie  
met een zorgkind. 

Lotgenoten
Een gezin dat voor een vakantie in het Colombinehuis in aanmerking wil 
komen, vult een aanmeldingsformulier in. Daarop wordt aangegeven welk 
ziektebeeld het kind heeft en welke drie periodes de voorkeur hebben voor 
een verblijf. Kinderen die terminaal zijn, krijgen voorrang. Bij de selectie 
streeft het Colombinehuis naar een gevarieerde mix aan gasten. Dat betekent 
nooit alleen maar kankerpatiëntjes of ADHD-
kinderen, maar verschillende ziektebeelden bij 
elkaar. De achterliggende gedachte is dat al de 
ouders van deze kinderen lotgenoten zijn en 
dat ieder vanuit zijn perspectief en met zijn 
ervaringen de ander kan versterken of kan leren 
zijn eigen omstandigheden te relativeren.  
Wel zijn altijd minimaal twee van de acht 
vakantiehuisjes bezet door kinderen met een 
lichamelijk handicap. 

Relatief laag tarief 
Het Colombinehuis wil er voor iedereen zijn, 
ongeacht draagkracht. In de praktijk blijkt dat 
vooral gezinnen met een kleine beurs naar 
Biddinghuizen komen. Belangrijke doelgroepen zijn gescheiden ouders, 
bijstandmoeders en gezinnen in nood. Vaak zijn ze doorverwezen door de 
apotheek, de huisarts, het maat schappelijk werk of een patiëntenvereniging.  
Een overnachting in een appartement in het Colombinehuis kost op dit 
moment - op basis van volpension - € 27,50 per dag per persoon. Dit relatief 
lage bedrag is mogelijk dankzij de totale sponsoring. Gasten voor wie het 
moeilijk dan wel onmogelijk is om dit tarief te betalen, kunnen een beroep 
doen op het Colombine vakantiefonds. Dit fonds bestaat uit giften van onder 
andere particulieren, bedrijven en scholen. 

Apothekersrecept
Een verblijf in het 
Colombinehuis is 
sowieso gratis als een 
gezin door een 
apotheker wordt 
uitgenodigd. Een 
apotheker krijgt die 
mogelijkheid als hij  
het Colombinehuis 
sponsort. Op dit 
moment is de jaarlijkse 
bijdrage € 182. 

Een apotheker die een van zijn cliënten op apothekersrecept een vakantie in het 
Colombinehuis wil aanbieden, neemt eerst contact op met het Colombinehuis. 
Vervolgens krijgt hij een uitnodigingsenvelop toegezonden. Wanneer de 
ingesloten uitnodigingskaart is voorzien van een stempel van de apotheek,  
kan de envelop aan het desbetreffende gezin worden aangeboden.  
De aanvraag wordt dan verder door het gezin ingevuld en opgestuurd naar  
het Colombinehuis. Vanaf dat moment loopt alles via het Colombinehuis.  
Het gezin krijgt een uitnodigingsbevestiging en veertien dagen voor  
aankomst een routebeschrijving en informatie voor de achterblijvers. 

De gasten
Het Colombinehuis heeft in de afgelopen tien jaar 
kinderen met de volgende ziektebeelden ontvangen:
Leukemie, Psoriasis, Reuma, Seropositief, Spierdystrofie, 
Syndroom van Aicardi, Syndroom van West, Syndroom 
van Zwellweger, Pulmonale hypertensie, Syndroom van 
Asperen, Cystic Fibroses, Epilepsie, Gylles de la Tourette, 
Meervoudig gehandicapt, Syndroom van Down, Prune 
Belly Syndroom, Artogrijpososis, Blind, Doof, Autisme, 
Incest, Hyperactief ADHD.

"Het Colombinehuis wil er  
  voor iedereen zijn,  
 ongeacht draagkracht"

"Kinderen die terminaal zijn,  
 krijgen voorrang"
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Naam: Matthijs Engering
Relatie met het Colombinehuis:  
verwijst als apotheker regelmatig 
gezinnen door 'op recept' en brengt 

het Colombinehuis onder de aandacht 
met verkoop van speldjes en inzet van 

Colombinepop tijdens open dagen. 
Kent het Colombinehuis sinds 2003.
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Naam: Sander, Frida, Wesley 
(1999) en Tygo (2002) Gebbinck
Relatie met het Colombine

huis: Tygo heeft een stoornis 
in de hersenen met onder 

andere epileptische aanvallen 
als gevolg. Het gezin is in maart 
2004 in het Colombinehuis 

geweest en kent het 
Colombinehuis sinds 2003.

Frida: "Het ziekenhuis maakte ons 
attent op het Colombinehuis.  

Bij de apotheek hebben we toen een 
folder opgehaald om een verblijf aan te  
vragen. Kort daarna kregen we een brief 

dat de apotheker ons uitnodigde.  
We hoefden zelfs niets te betalen.  
Dat was zoiets speciaals. Echt een 
welkome verrassing. En we hebben  

vijf geweldige dagen gehad."

Sander: "We konden even bijkomen van een 
vervelende tijd vol onzekerheid over de toe
komst; even alles vergeten. We wonen in de 

buurt, maar hadden het gevoel dat we heel ver 
weg waren geweest. Tygo kwam helemaal suf 
van de medicijnen binnen. Er was nauwelijks 
contact met hem mogelijk. Dankzij Sleepy 

leefde hij weer wat op. Net of die hond hem 
deed ontwaken. Dat was zo mooi om te zien. 

We hebben erbij staan huilen als kleine kinderen."

"De zoon van de familie 
Gebbinck is geboren toen  

ik hier kwam werken.  
Ze kwamen dagelijks in de 
apotheek. Zo wist ik dat 
Tygo bijzondere medische 

aandacht nodig heeft.  
Als apotheker doe je je 
stinkende best voor je 

klanten. Als het kan geef je 
ze ook een luis terend oor. 
Met het Colombinehuis kun 
je ze iets extra’s bieden."

Wesley (1999): "Ik vond het erg leuk  
in het Colombinehuis. Heb me daar 

wel vermaakt. Veel geknutseld met de 
begeleiders en andere kinderen. Een 
kamp vuur gemaakt. Naar de disco 
geweest. Met mijn ouders en Tygo  
op de tandem in het bos gefietst. 
Lekker geslapen. En Sleepy is een  
hele lieve hond. Ik zou zeker nog  

wel eens terugwillen."



Een wereldhuis. Faciliteiten en activiteiten

Het Colombinehuis bestaat uit een moederhuis met daar omheen acht 
appartementen. Het hele complex is rolstoeltoegankelijk. Bij binnenkomst in 
het moederhuis valt meteen op dat het Colombinehuis haar hoofdsponsor 
een warm hart toedraagt. De receptie is namelijk ingericht als een heuse 
apotheek, inclusief stopflessen en gaper. De hal dient tevens als expo sitie-
ruimte en toont werk van kunstenaars uit de regio. Een trap naar boven  
leidt naar het kantoorgedeelte, het privévertrek voor de directie en de 
logeervertrekken voor stagiaires en vrijwilligers. Links van de trap gaat het 
richting het (Japans) restaurant en rechts naar het (Grieks) theater. Via het 
theater kom je in de (Zuid Afrikaanse) serre. Die kijkt uit op de acht 
appartementen. Elk appartement is naar een specifiek land genoemd en ook 
ingericht naar de sfeer van dat land. De namen van de 
landen zijn geïnspireerd op gebieden waar de Stichting 
Colombine projecten heeft gehad: Duitsland, Kenia, Brazilië, 
Indonesië, Thailand, Australië, India en de Filipijnen. 

Wereldreis in Nederland
Met die internationale ambiance wil het Colombinehuis  
haar gasten, waarvan er velen de wereld niet in kunnen,  
een wereldreis in Nederland aanbieden. Trouw aan het 
motto ‘De wereld delen’ brengt het Colombinehuis de 
wereld naar haar gasten. Dat gebeurt niet alleen door de 
appartementen een buitenlands tintje te geven of door  
in het restaurant een internationale keuken te serveren.  
Het zit ook in de details: bij een Indonesische maaltijd  
wordt met stokjes gegeten, op een Mexicaanse avond  
zullen de sombrero’s niet ontbreken, staat Griekenland op 
het programma dan is er een bouzoukispeler, en voor de 
thuisblijvers of de apotheker die zo vriendelijk was een 
gezin naar het Colombinehuis uit te nodigen, zijn er ansichtkaarten met de 
groeten uit Thailand of Brazilië. Het geheel moet ervoor zorgen dat 
zorgkinderen ervaren dat er tussen andere kinderen en volwassenen ook een 
plaats voor hen is. Een bezoek aan het Colombinehuis moet een herinnering 
zijn waar ze nog lang met plezier aan kunnen terugdenken.

De appartementen
Elk appartement is ingericht volgens een bepaald landenthema. Een 
appartement heeft een eigen woonkamer en twee of drie slaapkamers met 
twee eenpersoons bedden per kamer. Linnengoed is aanwezig, handdoeken 
moeten zelf worden meegenomen.Elk appartement beschikt over een 
kitchenette met koelkast. De badkamer is uitgerust met douche en toilet.  

Alle appartementen zijn rolstoeltoegankelijk en twee appartementen  
zijn volledig ingericht voor rolstoelgebruikers.

Het restaurant 
In het Colombinehuis verblijven de gasten op basis van volpension.  
De maaltijden worden gezamenlijk genuttigd in het restaurant dat zich in  
het moederhuis bevindt. Iedere dag staat er een andere keuken op de kaart, 
die kan variëren van een Hollandse stamppot tot en met een Australische 
barbecue. Alles is mogelijk en altijd worden er minimaal drie gangen 
geserveerd. Behalve met dieetwensen, wordt er ook rekening gehouden  
met individuele smaken. Zo wordt een Spaanse paella zelfs standaard 
klaargemaakt op vier manieren: authentiek, op z’n Hollands, vegetarisch  
en alleen met kip.

Het theater
Het theater is een multifunctionele ruimte, heeft geen 
verhoogd podium en kan worden omgetoverd tot bioscoop, 
discotheek, knutselhoek of voor andere activiteiten. 

De serre 
De serre kijkt uit op de acht appartementen. Zo kunnen 
kinderen die lekker in hun huisje willen blijven toch zien  
waar hun ouders zijn en andersom. De serre fungeert als een 
huiskamer en is ingericht met een houtkachel, comfortabele 
stoelen, een televisie en een goed gevulde boekenkast voor 
groot en klein.

Buiten
Ook direct rondom het Colombinehuis is van alles te beleven. 
Er is een rolstoeltoegankelijk avonturenpad, een kinder-
boerderij met geiten, schapen, herten en kippen, een 
buitentheater, een sportveldje, het ‘Bos van Morgen’, een 

groente- en bloementuin en een speeltuin, inclusief invaliden schommel. 
Daarnaast is er voldoende ruimte om te ravotten. En voor wie de omgeving 
met zijn bossen en uitgestrekte polders wil verkennen, zijn er voldoende 
fietsen – gewone, maar ook aangepaste en tandems.

De omgeving
Enkele kilometers van het Colombinehuis vandaan ligt het Veluwemeer.  
Daar kan worden gezwommen en ligt ook de Colombineboot afgemeerd.  
Bij de buur Walibi World kunnen spannende attracties worden uitgeprobeerd. 
Harderwijk heeft natuurlijk het Dolfinarium in huis. En in Lelystad kan het 
Aviodrome worden bezocht. Al deze pretparken stellen ieder jaar een aantal 
gratis toegangskaarten voor de gasten van het Colombinehuis beschikbaar.

12 13



14 15

Vrijwilligers 
Colombinehuis

Naam: Hugo Mulders
Relatie met het Colombinehuis: kok. 
Kent het Colombinehuis sinds 2001.

"Het mooiste moment is als moeders aan 
het eind van de week in de keuken komen 
om me te bedanken: "Hugo, ik zou je zo 

mee naar huis willen nemen". Dan weet je, 
die zijn hier helemaal tot rust gekomen."

Naam: Bea Berends
Relatie met het Colombinehuis: vrijwilliger.
Kent het Colombinehuis sinds oktober 2004. 

"Verkleedkleren, gordijnen, beddenspreien en zelfs 
wigwams. Met alles wat er onder de naaimachine 
kan, houd ik me iedere woensdag bezig op het 

Colombinehuis. Laatst had ik nieuwe 
verkleedkleren gemaakt. Die werden meteen 

aangetrokken. Dat enthousiasme van de kinderen  
is voor mij de mooiste beloning."

Naam: Cora Kuiper
Relatie met het Colombinehuis: eerst stagiaire 

vanuit opleiding sociaal cultureel werk, nu vaste 
vrijwilliger. Kent het Colombinehuis sinds oktober 

2004. "Je moet van mensen houden om hier te 
kunnen werken. De kinderen vragen veel van je,  

maar je krijgt er ook veel voor terug. Zo was er 
een meisje waar geen contact mee mogelijk was. 
Na een aantal dagen zong ik een liedje voor haar. 
Plots probeerde ze mee te zingen. Dat lukte niet, 

maar ze pakte wel mijn hand en lachte."
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De organisatie
De dagelijkse leiding van het Colombinehuis is in handen van Willem Flantua  
en Mary van Veen. Naast de beide directieleden en de hond Sleepy zijn er  
nog elf medewerkers in dienst. Het Colombinehuis is onder andere een 
leerbedrijf voor SPW/SPH-leerlingen en geeft jaarlijks tien stagiaires 
onderdak. Daarnaast zijn er ongeveer vijftig vrijwilligers die over het jaar 
verspreid belangeloos voor de gasten zorgen. 
De stagiaires en vrijwilligers zijn onmisbaar voor het Colombinehuis.  
Per gasten periode (een periode duurt vijf of tien dagen) zijn er minimaal vier 
vrijwilligers aanwezig. Zij blijven de gehele periode logeren en hebben niet 
alleen een luisterend oor voor de kinderen, maar doen ook spelletjes met 
hen, gaan mee naar een pretpark en serveren de maaltijden in het restaurant.

De activiteiten
Het Colombinehuis biedt de hele dag een programma aan. De inhoud daarvan 
wordt afgestemd op de aanwezige gasten en het weer. De gasten zijn niet 
verplicht om aan het programma mee te doen. Iedereen is vrij om zijn  
eigen verblijf zelf in te vullen. Voor sommigen is de vakantie in Biddinghuizen 
zelfs aanleiding om bij familie op bezoek te gaan. Maar wie wil kan koekjes 
bakken, lampionnen maken, meedoen aan speurtochten,  pyjamaparty’s, 
karaokeshows, toneel- en dansvoorstellingen. 

Benefietconcerten
De zondagmiddagconcerten van het Colombinehuis zijn inmiddels hun  
derde seizoen ingegaan. Vijf keer per jaar vinden ze plaats in het theater. 
Daar is plaats voor 150 bezoekers. De muzikanten die optreden doen dat 
belangeloos. De opbrengst gaat naar het Colombine vakantiefonds. Een 
kaartje kost € 7,50 en is inclusief een hapje en een drankje. Het hapje wordt 
verzorgd door verschillende ondernemers in de omgeving. De catering is in 
handen van vrijwilligers.

Lekker koken
Het Colombinehuis stopt de kwaliteiten van chef-kok Hugo Mulders  
niet onder stoelen of banken. Enkele keren per jaar wordt een kookclinic 
georganiseerd, waar tegen een redelijke prijs tot maximaal acht mensen 
kunnen kennismaken met de keuken van het Colombinehuis.  
Het arrangement bestaat uit het onder leiding van Mulders bereiden  
van een viergangen diner dat vervolgens in het restaurant wordt genuttigd. 

Exposities
Ook een manier om de drempel tot het Colombinehuis te verlagen zijn de 
wisselende exposities die vier keer per jaar worden georganiseerd. Daarbij 
gaat het veelal om werk van lokale of regionale kunstenaars. De exposities 
worden gerund door een vrijwilligster.
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Naam: Sies Hoogeveen
Relatie met het Colombinehuis: schipper op de Colombine.
Kent het Colombinehuis sinds de te waterlating van de boot in 2004.

Wat betekent het Colombinehuis voor u?
“Voor veel gasten van het Colombinehuis is een tocht op een boot een 
nieuwe ervaring. Ik vaar al van jongs af aan en beleef daar veel plezier 
aan. Als schipper van de Colombine kan ik anderen dat plezier ook laten 
ervaren. Zelf heb ik vroeger ook in de gehandicaptenzorg gewerkt. Ik ken de 
populatie van het Colombinehuis dus, en dat maakt dit werk zo uitgesproken 
leuk. Wat het voor mij bijzonder maakt, is dat je met zoveel verschillende 
soorten mensen te maken krijgt. Het is iedere keer weer anders, maar altijd  
is het een doorsnee van de gemiddelde Nederlandse bevolking. 
Toen ik met dit vrijwilligerswerk begon waarschuwde Willem Flantua me dat 
het soms om heel bewegelijke kinderen kan gaan. Het is echter opvallend hoe 
goed iedereen zich altijd aan boord weet te gedragen. Verreweg de meeste 
kinderen klimmen nergens op of in. De boot is als het ware een natuurlijke 
omgeving waarin ze rustiger worden.”

Waarom moet het Colombinehuis nog lang blijven bestaan?
“Het Colombinehuis is een prima voorziening die zowel aansluit op de 
professionele zorg als op de thuissituatie. De invalshoek is het kind dat ziek 
is of gehandicapt, maar de focus ligt op het gezin dat ook behoefte aan 
ontspanning of aandacht heeft. En daar zijn niet zoveel voorzieningen voor.”

De Colombineboot

Geen wereldreis zonder ook een reis over water. Het vlaggenschip van het 
Colombinehuis is De Colombine. Deze volledig aangepaste zeilboot is 
gebouwd voor de gasten van het Colombinehuis. De boot heeft extra brede 
gangboorden, een grote verwarmde stuurhut met daarin – voor goed zicht – 
verlaagde ramen, een lift naar de kajuit, en uiteraard is er ook een 
invalidentoilet aan boord. Verder heeft de boot twee stuurwielen: een  
voor de schipper en een voor de kinderen. De kinderen mogen op de boot 
ook zelf de zeilen hijsen. En dat is ook een beetje de bedoeling van de boot: 
de kinderen in een nieuwe omgeving brengen en daardoor grensverleggend 
bezig laten zijn, net als in een restaurant. Het idee is dat kinderen daardoor 
zelfbewuster en zelfverzekerder worden. 

De Colombine is geschikt voor dagtochten met ongeveer tien personen,  
inclusief twee bemanningsleden. Het vaargebied is de Randmeren  
en het IJsselmeer. Om de boot te kunnen laten varen is gekozen voor een 
schipperspoule op vrijwillige basis. Op dit moment zijn er elf enthousiaste 
schippers die, ieder met een opstapper, verantwoordelijk zijn voor  
de boot. De boot is sinds 2004 in de vaart en onder meer gesponsord door 
Kinderpostzegels Nederland. Door die organisatie is het in 2004 als 
allerleukste sponsorproject uit de bus gekomen. De gratis ligplaats is 
gesponsord door het Aquacentrum.

De Colombineboot

Totale lengte: 14,22 m
Breedte:  4,90 m
Diepgang:  1,35 m
Waterverplaatsing: 27 ton
Kruiplijn:  12 m max.
Zeiloppervlak:  126,3 m2

"De boot is  
voor velen een 
natuurlijke 
omgeving"
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Naam: Jan, José, Sharon (1984), Marloes (1985) en Joost (1989) Kregting
Relatie met het Colombinehuis: Sharon en Joost zijn ernstig meervoudig 
gehandicapt, onder andere doof en blind respectievelijk slechtziend.  
Gezin is vier keer in het Colombinehuis geweest, voor het eerst in 1998.
Kennen het Colombinehuis sinds 1997 via het voormalig instituut voor doven.

Wat betekent het Colombinehuis voor u?
Jan Kregting: “Het Colombinehuis is voor ons een echt thuis, maar dan in 
een andere omgeving. Je kunt er volledig jezelf zijn. Niemand kijkt je raar 
aan en je hoeft ook niemand uit te leggen wat je allemaal meemaakt met 
een gehandicapt kind. Je bent er één met elkaar.
Voor onze kinderen geldt hetzelfde als voor mijn vrouw en mij; ook zij 
hebben behoefte aan warmte en aandacht. In het Colombinehuis wordt 
niet óver maar mét de kinderen gesproken. Net als thuis wordt er rekening 
gehouden met diëten en ze hebben de noodzakelijke voorzieningen. Ook 
wordt er van alles georganiseerd, maar daar hoef je niet aan deel te nemen. 
Ik ben ervan overtuigd dat kinderen die doof en blind zijn hun gebrek 
compenseren met een zesde zintuig. Aan mijn zieke kinderen merk ik dat ze 
voelen dat ze in het Colombinehuis in een omgeving zijn waar ze worden 
gewaardeerd om wie ze zijn. Want ze zijn er net zo relaxed als thuis. Voor 
onze gezonde dochter Marloes is dat zelfs een keer reden geweest om met 
een nichtje en Sharon in het Colombinehuis op vakantie te gaan.”

Waarom moet het Colombinehuis nog heel lang blijven bestaan?
“Voor gezinnen met gehandicapte kinderen is het heel belangrijk om een 
plek te hebben waar je tot rust kunt komen en met elkaar plezier kunt 
hebben. In het Colombinehuis hoef je niet te koken of bedden op te maken. 
Het zijn kleine maar wel heel belangrijke dingen als je leven dagelijks in  
het teken van zorgen voor staat.”

"Niemand kijkt je raar aan"

Naam: Mary van Veen
Relatie met het Colombinehuis: directeur.
Kent het Colombinehuis sinds de oprichting.

Wat betekent het Colombinehuis voor u?
“Het Colombinehuis is voor mij een levensinvulling die me op het lijf is 
geschreven. Ik zorg graag voor mensen en ooit ben ik geraakt door het idee 
van een aangename plek voor mensen die het moeilijk hebben. Een veilige 
plek waar ze op adem kunnen komen en uitgerust de maatschappij weer 
ingaan. Met onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers kan ik hier mijn 
creativiteit kwijt. Want de wereld delen doe je samen. Wat dat betreft zie 
ik ons huis als een druppel inkt in een glas water: we geven korter of langer 
kleur aan het leven van gezinnen met een ziek kind. Vaak leven die op een 
eiland. Hier - in contact met anderen - wordt dat misschien een schiereiland.”
 
Waarom moet het Colombinehuis nog heel lang blijven bestaan?
“Jammer genoeg is er een plek nodig waar mensen op adem kunnen 
komen. Dat zal ook zo blijven in een maatschappij die individualistisch is 
ingesteld en steeds meer eilandjes telt. Los daarvan: gezinnen met een ziek 
of gehandicapt kind voelen zich vaak een geamputeerd gezin. Ook in de 
toekomst zal er behoefte bestaan een plek waar gezinnen weer een heel 
gezin kunnen zijn.”

"We geven kleur 
aan het leven van 
gezinnen met 
een ziek kind"
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Naam: Marga van Weelden
Relatie met het Colombinehuis: heeft als apotheker gezinnen met 
ernstig zieke kinderen uitgenodigd voor een vakantieverblijf in het 
Columbinehuis en blijft als voorzitter van de KNMP contact houden  
met het Colombinehuis. Kent het Colombinehuis sinds de oprichting.

Wat betekent het Colombinehuis voor u?
“Als apotheker heb ik een gezin twee keer de mogelijkheid geboden 
om een weekje in het Colombinehuis te verblijven. Het gezin had 
twee kinderen die inmiddels allebei zijn overleden. Heel aangrijpend 
natuurlijk, maar tegelijkertijd was het iedere keer geweldig om te 
merken hoe je de zorg van die ouders voor een week een beetje kunt 
helpen verlichten. Ik wist van de mogelijkheid door de nieuwsbrief van 
het Colombinehuis. Samen met een andere zorgverlener vonden wij dat 
dit gezin voor een verblijf in aanmerking zou komen. Eerst pols je dat 
voorzichtig bij de familie. De mensen waren meteen enthousiast. Niet 
alleen vooraf, maar ook daarna: ze hebben in het Colombinehuis een 
geweldige week gehad, veel plezier gemaakt, leuke dingen gedaan, 
lekker gegeten zonder zelf te hoeven koken, en er werd goed voor  
de kinderen gezorgd.” 

Waarom moet het Colombinehuis nog heel lang blijven bestaan?
“Er is volgens mij grote behoefte aan een voorziening als het 
Colombinehuis. Als voorzitter van de KNMP ben ik onlangs op de 
jubileumreceptie geweest. Daar werd ik opnieuw getroffen door de 
prachtige locatie en de vele mogelijkheden van het Colombinehuis en 
het enthousiasme en de toewijding van de medewerkers. Een week 
je grote zorgen mogen delen met anderen in een omgeving die daar 
helemaal op is ingesteld, dat kan in het Colombinehuis. Het is een 
geweldig initiatief, dat ik van harte onder de aandacht breng bij  
collega apothekers.”

Apothekers zijn via de KNMP al jaren hoofdsponsor van het 
Colombinehuis. Op de KNMP website (www.knmp.nl) kunnen  
apothekers nalezen hoe zij een zorggezin kunnen aanmelden  
voor een verblijf in het Colombinehuis.

"Iemands zorgen 
   een beetje verlichten"



Naam: Tjalling, Berta, Tjalbert (1988, overleden in 2004), Annebeth (1993)  
en Bertelijn (1999) Wynia
Relatie met het Colombinehuis: Tjalbert leed aan stofwisselingsziekte MLD.  
Gezin is drie keer in het Colombinehuis geweest, in 2002 en 2003 met Tjalbert  
en in 2004 na zijn overlijden. Kennen het Colombinehuis sinds 2002 via een vriendin.

Wat betekent het Colombinehuis voor u?
Tjalling Wynia: “Het Colombinehuis is een van de weinige mogelijkheden om als 
gezin met een gehandicapt kind op vakantie te gaan. Je bent er niet anders dan een 
ander; de ouders hebben allemaal vergelijkbare problemen en begrijpen je situatie. 
In het restaurant bijvoorbeeld: niemand maakt zich daar druk als een kind plots van 
tafel rent, vreselijk hoest of alles bij elkaar gilt. Ook zal niemand een kind op zijn 
uiterlijk beoordelen. Dat wordt allemaal geaccepteerd en dat geeft zo’n relaxed 
gevoel, je bent er echt op vakantie. Dat gold ook voor Tjalbert. Voor hem was het  
er perfect. Hij had het er heerlijk naar zijn zin. Ook door alle aandacht van iedereen. 
Tjalbert was ook graag onder de mensen, voor hem was het Colombinehuis echt een 
uitje. Zo ervoeren onze dochters het ook. Onze jongste zei ooit: ‘Het heeft ook wel 
eens voordelen, een gehandicapte broer’.
Nadat Tjalbert is overleden zijn we op aandringen van Willem en Mary alsnog 
in het Colombinehuis op vakantie gegaan. Om afscheid te nemen van de wereld 
der gehandicapten. En dat is ondanks alles toch een mooie, warme, gemoedelijke 
wereld.”

Waarom moet het Colombinehuis nog lang blijven bestaan?
“Om gezinnen met gehandicapte kinderen de rust te kunnen blijven geven die ze 
nodig hebben. Lichamelijke, maar vooral geestelijke rust. Want als je daar om je  
heen kijkt, zie je dat je niet de enige bent die het zwaar heeft, en dat geeft kracht.”

"Het heeft ook wel 
eens voordelen, een 
gehandicapte broer"
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