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Het meisje met de grote glimlach op de cover is Janella, ze is 3 jaar en is geboren met 
cerrebelaire atrofie en hypoplasie. Als gevolg van deze hersenaandoening heeft ze een hele 
lage spierspanning. Maar met intensieve therapie heeft Janella al heel veel bereikt. Kijk hoe 
blij ze is dat ze met behulp van deze Walker haar aller eerste stapjes heeft kunnen zetten!



Roshianne is een meisje van anderhalf jaar en is prematuur geboren. Ze 

heeft tijd
ens haar eerste levensjaar zware buik- operaties ondergaan. 

Roshianne heeft een dyplegia dat zorgt voor veel spanning in beide benen. 

Tijdens project 11 heeft kinderfysiotherapeute Marije haar leren staan. En 

toen Marije vertrok liep ze als een speer achter een loopkarretje.
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Visie, missie en strategie

Wat ons beweegt (visie), wat we doen 
(missie) en hoe we dit aanpakken 
(kernstrategie).

Visie
Kinderen met een beperking doen zo 
volledig mogelijk mee in hun thuissituatie 
en in de Arubaanse gemeenschap. Hun 
leven heeft de hoogst haalbare kwaliteit.

Missie
Micky’s Foundation draagt bij aan een 
samenleving waarin kinderen met een 
fysieke en/of mentale beperking op Aruba, 
al hun talenten kunnen ontwikkelen en 
inzetten. Samen met lokale organisaties 
maken we kinderen sterker en hun 
omgeving toegankelijker.

Kernstrategie
Kinderen versterken en laten meedoen. 

Ontwikkeling van kinderen 
Ze doen met meer plezier mee in thuis- en 
schoolsituatie. De kind specifieke context en de 
behoeften van een kind zijn altijd het uitgangspunt 
bij de behandelingen door de therapeuten. De 
ouders of verzorgers hebben altijd een sleutelrol 
en samenwerking met lokale belanghebbende 
organisaties wordt toegejuicht. 

Hoe we dit aanpakken 
Door het gratis aanbieden van specialistische 
kinderfysiotherapie, (kinder-)ergotherapie en pre 
verbale logopedie verminderen de belemmeringen 
die een direct gevolg zijn van de beperking en maken 
kinderen en hun familie weerbaar en zelfbewust.

Toegankelijk maken van hun omgeving 
We verminderen de belemmeringen die kinderen 
en ouders ondervinden doordat hun omgeving 
niet op hun participatie is ingesteld en hun 
mogelijkheden en talenten vaak niet ziet. Hierbij kan 
ook gedacht worden aan de (sociale) infrastructuur, 
communicatie, houding en gedrag van andere 
mensen en de inrichting van het medisch beleid ten 
aanzien van de lokale kinderrevalidatie.

Ondersteunende strategieën 
Hoe we onze kernstrategie ondersteunen 

Samenwerking 
We versterken de kernstrategie door het zo veel mogelijk 
aangaan van strategische samenwerkingsverbanden 
zodat de hulpvraag en behandeling zo veel mogelijk 
een centrale plek innemen. En niet in de laatste 
plaats werken we met groot plezier met alle ouders 
die dagelijks de zorg voor hun kind met veel liefde, 
toewijding en vooral doorzettingsvermogen dragen.

Bewustwording
We dragen bij aan de bewustwording van de belangen 
van mensen met een handicap in de Arubaanse 
samenleving, in de geest van internationale afspraken 
ten aanzien van de rechten van het gehandicapte kind. 
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Paspoort Micky’s Foundation

Van rechtsvorm tot vestigingsplaats. Van 
grondslag en statutaire doelstelling tot 
onderscheidende kenmerken. Dit zijn de 
gegevens van Micky’ Foundation.

Naam en rechtsvorm 
Stichting Micky’s Foundation

KvK nummer Aruba
S1413

Statutaire vestigingsplaats 
Oranjestad, Aruba

Oprichtingsdatum 
18 december 2014 

Bankrekeningnummer
Arubabank 2570960190
 

Oorsprong 
Particulier initiatief (Gijs de Rooij, vader van Micky, 
die na een auto ongeluk op Aruba op 20 september 
2009, amper 5 maanden na zijn geboorte zwaar en 
irreversibel hersenletsel opliep) 

Grondslag 
Geen binding met specifieke religie of 
levensovertuiging 

Bestuursmodel 
Bestuur met uitvoerende bestuursleden (voorzitter 
de heer G. de Rooij, secretaris mevrouw A.M.C. 
Knijn, penningmeester mevrouw H.E. Kool-Slot). De 
voorzitter in samenwerking met de andere twee 
bestuursleden vormen het dagelijks bestuur en zijn 
verantwoordelijk voor de uit te voeren taken.

Onderscheidende kenmerken 
Specifieke doelgroep: kinderen en jongeren met 
een fysieke en/of mentale beperking (0-21 jaar) op 
Aruba. 

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het behartigen van 
algemene belangen, daaronder mede inbegrepen 
de lichamelijke en geestelijke belangen van 
kinderen (0-21 jaar), die een al dan niet aangeboren 
hersenaandoening hebben, een en ander tegen de 
achtergrond van het bevorderen van doeltreffende 
hulpverlening (op Aruba) aan bedoelde personen en 
het zodoende bevorderen van het algemene welzijn 
van deze doelgroep (…).
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Urgentie en aanpak

In beeld brengen
Bij aanvang van het pilot project begin 
2014, waren er 4 kinderen met een 
beperking in beeld bij de stichting. 
Kinderen met een fysieke en/of mentale 
beperking werden en worden op Aruba 
vaak als incidentele gevallen beschouwd. 
Bij het schrijven van dit verslag, begin 
2019 hebben we zojuist het 90e kind 
verwelkomd binnen de stichting. Van 4 
naar 90 kinderen in amper 5 jaar. Dit zegt 
veel over de leefsituatie en het welzijn 
van deze kinderen en hun families op 
Aruba. 

Wat ons beweegt/context
Micky’s Foundation is opgericht om het gebrek 
aan intensieve therapie op het gebied van  
gespecialiseerde (kinder-) revalidatie op Aruba, 
op te vangen en invulling te geven. Het streven 
is om drie maal per jaar, gedurende projecten 
van elk drie maanden twee gespecialiseerde 
therapeuten vanuit Europa naar Aruba te 
halen, die hier lokaal intensieve therapie aan 
huis aanbieden. Het gaat hierbij om kinder- 
fysiotherapie, (kinder)ergo therapie en pre 
verbale logopedie. Allen zijn therapeuten 
met gespecialiseerde kennis en ervaring met 
kinderen met een motorische en/of mentale 
beperking. 

De groei zet door
Het aantal kinderen die behoefte hebben aan 
deze vorm van therapie, is in het jaar 2018 
gegroeid van 60 naar 85. Een groei van 41%!

Gedurende het jaar 2018 heeft Micky’s 
Foundation uiteindelijk 4 projecten gedraaid, 
(project 8-11) waarvan project 8 vanuit boekjaar 
2017 door liep. Er namen in totaal 45 kinderen 
deel. Dat zijn er 12 meer dan in 2017. Gemiddeld 
deden er 27 kinderen mee per project. Tussen 
februari en maart heeft er een speciaal 

project gedraaid, met als focus systematische 
samenwerking in de Arubaanse zorgverlening. Vanaf 
het pilotproject in 2014 heeft de stichting meer dan 
5000 therapie uren gedraaid. Dat is ongeveer 450 
uur per project.

De aanpak
Over het algemeen nemen de ouders van de 
kinderen contact op met de stichting, waarna 
er een korte kennismaking/intake volgt door de 
dienstdoende therapeuten met vaststelling van 
hulpvraag, en urgentie. Verder zien we in 2018 
een groeiend aantal doorverwijzingen vanuit 
de kinderartsen, schoolartsen van het JGZ, 
neurologen en huisartsen naar onze stichting. 
Behandelingen lopen veelal door van het ene 
project in het andere, afhankelijk van de opgestelde 
behandeldoelen. Het eindverslag van de therapeut 
geldt als overdracht voor de volgende therapeut. 
Elke therapeut evalueert aan het begin van elk 
project met ouders de opgestelde behandeldoelen 
en past ze waar nodig in overleg aan.  Onze 
therapeuten worden regelmatig verzocht door 
de ouders, om te adviseren bij gesprekken met 
de kinderartsen, neurologen en/of de revalidatie 
arts op Aruba. Deelnemende ouders hebben 
de verantwoordelijkheid om zelf contact op te 
nemen met hun eventuele lokaal behandelend 
therapeut, om aan het begin van elk project 
de juiste afstemming te zoeken aangaande de 
behandelingen. 

Samenwerking
In 2018 werkten we, naast de lokale therapeuten en 
artsen met 19 andere belanghebbende organisaties 
op Aruba samen. Micky Foundation maakt sinds 
2015 deel uit van het Plataforma Persona cu 
Limitacion (PPL). 

Gratis
De therapie wordt gratis aangeboden. Therapeuten 
komen op vrijwillige basis en tegen een 
onkostenvergoeding. Alle activiteiten van de 
stichting worden gefinancierd door middel van 
donaties.



Ginelle is een meisje van 10 jaar dat in 2017 een ernstig auto ongeluk heeft 

gehad. Ze liep ernstige neurologische beschadigingen op waardoor, staan, 

lopen en andere dagelijkse motorische vaardigheden niet meer mogelijk 

waren. Tijdens project 10 leerde Ginelle weer actief opstaan en langere 

tijd zelfstandig staan. En aan het eind van project 10 kon Ginelle met een 

loophulp zelfs al enkele meters lopen. Groot applaus voor Ginelle!
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De projecten 2018

Continuïteit
Het streven vanuit Micky’s Foundation 
is om de projecten zo dicht mogelijk 
achter elkaar te plannen, zodat kinderen 
continue gebruik kunnen blijven maken 
van ons aanbod en op die manier sneller 
en beter progressie kunnen boeken. 
Hierbij is het waarborgen van de kwaliteit 
van ons aanbod van groot belang en 
zorgen we voor ervaren en professioneel 
geschoolde therapeuten. Hieronder volgt 
een overzicht van de resultaten van de 
projecten 9 tot en met 11. 

PROJECT 9
Introductie
We eindigden project 8 in januari 2018 en 
startten in maart met project 9. Dit project liep 
van 16 maart tot en met 15 juni. 

Kinder-fysiotherapeute mevrouw Irene Pouls-
Reijnen en ergo therapeute mevrouw Silvie 
Vanstipelen hebben in totaal 32 kinderen 
behandeld. Bij 13 van deze 32 werd een intake 
gedaan. Deze hebben allen kunnen instromen in 
de wekelijkse behandelingen. Dat is een relatief 
grote nieuwe aanwas, waarbij er met veel 
effectief puzzelwerk passende weekschema’s 
konden worden opgesteld.  De grootste 
groep van deze kindjes had ook mee gedaan 
aan de laatste projecten. De eindverslagen 
van de therapeuten uit project 8 dienden als 
overdrachtsrapporten. 

Inhoud
• Indicatie van de kinderen: kinderen en 

jongeren tussen de 1 en 18 jaar, met 
hoofdzakelijk een aangeboren of niet-
aangeboren hersenletsel, syndroom van 

Down, autisme, spina bifida, scoliose, zeldzaam 
syndroom of chromosoomafwijking. 

• 19 kinderen kregen kinder-fysiotherapie en 13 
ergo therapie (er bestond overlap).

• therapie werd gegeven tussen de 1-3 uur per 
kind per week.

• therapie werd veelal aan huis gegeven, maar 
ook op school of opvang.

• therapie was voor iedereen gratis.

Resultaten
Ouders en kinderen waren over het algemeen 
zeer enthousiast en geïnspireerd. Ouders van 
kinderen die al eerder hadden meegedaan, 
konden in afstemming met de therapeuten 
behandeldoelen bijstellen en eventueel nieuwe 
opstellen. Met de nieuwe groep ouders werden 
nieuwe behandelplannen en doelen opgesteld. 
De intensieve en gespecialiseerde therapie werd 
vaak een onderdeel van de dagelijkse rituelen in 
de verzorging en omgang met het kind. Relatief 
eenvoudige oefeningen werden door ouders 
gedurende de week herhaald en vaak met veel 
succes. Kenmerkend was dat ouders vaak een 
sterk groeiende potentie zagen bij hun kind; veel 
progressie in grove motoriek (zitten, staan, lopen), 
fijne motoriek (handelingen met de handen, 
oog-hand coördinatie), visuele ontwikkeling, eet 
en drink-problematiek (beter slikken en kauwen 
van nu ook vast voedsel) en communicatie (non-
verbaal met verwijzingen en pictogrammen). De 
therapie bracht regelmatig een vorm van hoop en 
vertrouwen in het gezin. Silvie en Irene hebben 
veelal samen de intakes gedaan en regelmatig duo-
therapie gegeven.  

Irene en Silvie hebben, afhankelijk van het initiatief 
dat de ouders hierin genomen hadden, aan het 
begin met lokaal behandelende therapeuten 
contact gezocht om kennis te maken, kennis uit 
te wisselen en behandelingen af te stemmen. Met 
ongeveer de helft is effectief samen gewerkt.

Tweewekelijks vond er tussen de stichting en de 
therapeuten een evaluatie plaats over de voortgang 
van de therapie en problemen werden besproken en 
zo veel mogelijk opgelost. 



10 JAARVERSLAG 2018

Micky’s Foundation

Sponsors
Micky’s Foundation is volledig afhankelijk van 
sponsors, donaties en subsidies. Het negende
project is gefinancierd met steun van lokale 
donateurs Hertz Carrental (die twee auto’s 
hebben gefinancierd), De Palm Corporation en 
met Nederlandse steun van stichting STINAFO 
die een deel van de kosten hebben gefinancierd 
en stichting Windkracht 10. 

PROJECT 10
Introductie
Tussen 1 juli en 30 september vond het 
tiende project plaats, met pre verbaal 
logopediste mevrouw Esther van Schendel 
en ergotherapeute mevrouw Inger Ruijgt. Zij 
hebben 19 kinderen behandeld, waarbij er 
een intake is gedaan van 4 nieuwe kinderen, 
waarvan er 2 zijn ingestroomd en 2 op een 
wachtlijst kwamen te staan. De regel is ook dat 
de continuïteit van de therapie erg belangrijk 
wordt geacht, waarbij de kinderen automatisch 
(mits ze niet uit behandeld zijn) doorstromen 
naar het volgende project. Inger  maakte 
gebruik van de eindverslagen van Silvie uit 
project 9 en Esther van Linda uit project 6, 
waardoor efficiënt door gewerkt kon worden. 

Inhoud
• Indicatie van de kinderen: kinderen en 

jongeren tussen de 1 en 18 jaar, met 
hoofdzakelijk een aangeboren of niet-
aangeboren hersenletsel, syndroom van 
Down, autisme, zeldzaam syndroom of 
chromosoomafwijking. 

• 15 kinderen kregen pre verbale logopedie 
en 13 ergo therapie (er bestond overlap).

• therapie werd gegeven tussen de 1-3 uur 
per kind per week.

• therapie werd veelal aan huis gegeven, maar 
ook op school of opvang.

• therapie was voor iedereen gratis.

Resultaten
De resultaten waren wederom zeer positief. 
Vanwege de zeer gespecialiseerde achtergrond 

waarop de therapeuten geworven worden is de 
progressie vaak binnen een paar weken duidelijk 
te zien. Vooral de kinderen die problemen hadden 
met slikken van vloeibaar voedsel, hebben door 
behandelingen van de pre verbaal logopediste 
binnen relatief korte tijd dusdanige vooruitgang 
geboekt dat ze wel konden slikken, maar ook vast 
voedsel konden kauwen. Een klein verschil met hele 
mooie gevolgen; kinderen konden voor het eerst 
voorzichtig weer aan tafel mee-eten met de anderen 
en met wat de anderen aten. Door het werken in 
de thuissituatie leerden ouders vaak met welke 
kleine tips ouders zelf oefeningen met hun kindje 
konden doen in de huis setting. Door de inzet van 
de iPad (met dank aan stichting Wereldmissie Hulp 
België), kon ergotherapeute Inger met verschillende 
kinderen mooie resultaten bereiken op het gebied 
van de houding (terwijl ze in een statafel stonden 
bijvoorbeeld) in combinatie met oog-hand 
coördinatie en de spelvreugde van de iPad.

Tweewekelijks vond er tussen de stichting en de 
therapeuten een evaluatie plaats over de voortgang 
van de therapie en problemen werden besproken en 
waar mogelijk opgelost. 

Sponsors
Het tiende project is gefinancierd met steun van 
lokale donateurs Hertz Car Rental Aruba, De Palm 
Corporation Aruba, Rotary Club Aruba, Kiwanis 
Club of Palm Beach Aruba, uit Nederland STINAFO 
Den Haag en uit België stichting Wereldmissie Hulp 
België.

PROJECT 11
Introductie
Tussen 15 oktober en 30 december vond het 
elfde project plaats, met kinder-fysiotherapeute 
Marije van Hooijdonk-Bastiaansen en pre verbaal 
logopediste mevrouw Saskia Niewold. Ze 
behandelden een groot aantal kinderen: 37. Van 
die 37 waren er 9 nieuwe. Deze hebben op 1 na 
allen een plek kunnen krijgen in de wekelijkse 
behandelingen. Dit bracht het totaal aantal 
behandelde kinderen voor 2018 op 45, waarbij er 25 
nieuwe kinderen zijn ingestroomd. Marije maakte 
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gebruik van de  eindverslagen van Irene uit 
project 9 en Saskia van Esther uit project 10, 
waardoor efficiënt door gewerkt kon worden. 
Marije en Saskia hebben dus in totaal 9 intakes 
gedaan bij kindjes van de wachtlijst.

Inhoud
• Indicatie van de kinderen: kinderen 

en jongeren tussen de 1 en 19 jaar, 
met hoofdzakelijk een aangeboren 
of niet-aangeboren hersenletsel, 
syndroom van Down, autisme, spina 
bifida, scoliose zeldzaam syndroom of 
chromosoomafwijking. 

• 26 kinderen kregen kinder-fysiotherapie 
en 17 pre verbale logopedie (er bestond 
overlap).

• therapie werd gegeven tussen de 1-3 uur 
per kind per week.

• therapie werd veelal aan huis gegeven, maar 
ook op school of opvang.

• therapie was voor iedereen gratis.

Resultaten
De resultaten in dit project waren 
geweldig positief te noemen. Vooral vanuit 
fysiotherapeutische kant is er een relatief 
grote groep behandeld (26). De toewijding 
van ouders, kinderen en therapeuten is 
groot, waardoor er over het algemeen zeer 
effectief gebruik kon worden gemaakt van de 
therapietijd aan huis. Met name de gezinnen 
die in de afgelegen gebieden van Aruba wonen, 
hebben vaak veel moeite met hun kind naar 
een therapieruimte (de normale gang van 
zaken op Aruba) te gaan. Door huisbezoeken 
te doen, worden ook deze kinderen bereikt. 
Vanwege de zeer gespecialiseerde achtergrond 
en zeer veel relevante werkervaring van de 
therapeuten, was ook hier de progressie vaak 
binnen een paar weken duidelijk te zien. 
Kindjes die eerst niet konden zitten, hadden 
als gevolg van de therapie veel meer romp 
balans, konden beginnen met stapjes zetten, 
bewogen soepeler en orthopedisch materiaal 
werd beter ingesteld en effectief ingezet als zeer 
belangrijk hulpmiddel om de behandeldoelen 

sneller te behalen. Marije en Saskia hebben veel 
samengewerkt met lokale artsen, therapeuten, 
scholen, SVGA en hebben nuttige voorlichting 
gegeven aan arts assistenten en aan pedagogisch 
begeleiders van stichting Sonrisa.

Tweewekelijks vond er tussen de stichting en de 
therapeuten een evaluatie plaats over de voortgang 
van de therapie.

Sponsors
Het elfde project is gefinancierd met steun van 
lokale donateurs Hertz Carrental (die de beide auto’s 
heeft gefinancierd), De Palm Corporation Aruba, 
Rotary Club Aruba en Kiwanis Club Palm Beach 
Aruba en vanuit Nederland met steun van stichting 
STINAFO.

Projecten 2019
Vrijwel aansluitend aan project 11, is op 7 
januari 2019 project 12 gestart. Voor 2019 
gelden dezelfde hoogwaardige kwaliteitseisen 
die we stellen aan de therapeuten en aan de 
behandelingen. In 2019 zullen we voor het 
eerst 4 volle projecten van elk 3 maanden 
gaan draaien. Op deze manier kunnen we de 
continuïteit van ons therapeutisch aanbod 
blijven garanderen. Samenwerken en goede PR 
zijn hierbij onontbeerlijk.



In project 10 hebben ergo therapeute Inger  en pre verbaal logopediste 

Esther regelmatig samen behandeld. Op deze manier kunnen oefeningen 

die voortkomen uit elke afzonderlijke therapie, een meerwaarde krijgen 

doordat ze gecombineerd ingezet kunnen worden. 
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Wat hebben we verder bereikt?

Samenwerken
Het streven om niet alleen kennis en 
ervaring naar het eiland te halen en hier 
in te zetten, maar ook om het op gepaste 
momenten over te dragen, is in 2018 
op verschillende manieren succesvol 
geworden. Samenwerken is essentieel om 
het kind en hulpvraag centraal te stellen 
in het hulpverleningsproces en opgedane 
kennis te delen en te borgen.  In dit 
hoofdstuk onze samenwerkingsprojecten 
/ verbanden. 

Coaching traject fysiotherapeute afdeling 
revalidatie H.O. hospitaal, Oranjestad. 
• In dit extra ingelaste project heeft een van 

onze meest ervaren kinderfysiotherapeuten, 
mevrouw Kinke de Weerd de 
fysiotherapeute van de afdeling revalidatie 
6 weken gecoacht in het behandelen van 
kinderen. Hierbij is samen gewerkt met de 
revalidatie arts. Mevrouw De Weerd heeft dit 
op persoonlijke titel gedaan, maar de kosten 
zijn betaald door Micky’s Foundation.

Client overleg met verschillende artsen en 
therapeuten.
• Gedurende het gehele jaar hebben 

kinderartsen (4), huisartsen, 
kinderpsychiater, revalidatiearts en  
schoolartsen (JGZ) door verwezen naar onze 
therapeuten, om verschillende kinderen te 
bespreken en af te stemmen over adequate 
hulpverlening en zorg. Vanuit hetzelfde 
perspectief vindt deze afstemming in 
toenemende mate plaats met een aantal 
therapeuten (logo, ergo en fysio). Op 
deze wijze kan de hulpvraag van het kind 
centraal behandeld worden en raken ouders 
minder snel verstrikt in onsamenhangende 
hulpverlening.

Afstemming met SVGA 
• Verschillende van de kinderen die zijn 

behandeld, werden op afdeling Bibito Pin, een 
dagopvang voor meervoudig - gehandicapte 
kinderen van SVGA behandeld. Hierbij werden 
pedagogisch medewerkers, de psychologe en 
orthopedagoge van Bibito Pin meegenomen en 
gecoacht in de behandeling.

Samenwerken op scholen en kinderopvang
• Met meerdere scholen (Emma school, St 

Cruz Mavo, Arco Iris dagopvang en Angel 
speelschool) is samengewerkt. Kinderen 
werden op school in samenwerking met de 
docent en begeleiders, met toestemming 
van schoolhoofden behandeld. Dit had vaak 
verbeterde lesomstandigheden als gevolg.

Afstemming met orthopedisch instrumenten-
maker J.P. Visser.
• De therapeuten hebben regelmatig in navolging 

van een consult met de revalidatie arts of 
kinderarts de ouders geadviseerd in het proces 
van het aanmeten en vervaardigen van voet- 
of handspalken. Met daarbij in acht genomen 
de praktische inzet tijdens therapie sessies en 
dagelijkse gebruik. 

Behandelingen bij CEDES.
• CEDES is een centrum voor speciale educatie 

voor kinderen met autisme, syndroom van 
Down en cerebral palsy. Verschillende van 
onze kinderen die aldaar in een programma 
zitten, hebben in samenwerking met de daar 
behandelend therapeut en pedagogisch 
medewerker, behandelingen ontvangen.

Behandeling op stichting Sonrisa
• Sonrisa is een naschoolse opvang voor kinderen 

met een beperking. Op deze faciliteit worden 
onze kinderen al jaren, door onze therapeuten 
behandeld. Hierbij wordt regelmatig gecoacht 
en kennis overgedragen aan de pedagogisch 
medewerkers. 

Samenwerking met Brighter Future
• Brighter Future is een centrum speciaal voor 

kinderen met autisme. Ze worden daar behandeld 
en kunnen deelnemen aan een dagprogramma. 
Er is regelmatig geconsulteerd met specialist 
Uleike Geerman, over vraagstukken rondom onze 
kinderen die in het autistisch spectrum zitten. 
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Informatieavond huisartsenvereniging 
Aruba.
• Tijdens project 11 hebben onze therapeuten 

op uitnodiging van de vereniging van 
huisartsen Aruba, een presentatie over 
hun werk gegeven aan 20 genodigde 
belangenorganisaties van mensen met een 
beperking. De avond werd gehost door 
Trampoline pa Trabou, een organisatie die 
mensen met een beperking toeleiden naar 
werk.

Lidmaatschap PPL
• PPL staat voor Plataforma pa Persona cu 

Limitacion. Dit is een overkoepelende 
organisatie voor NGO’s die zich inzetten 
voor mensen met een beperking. 
Gezamenlijk worden gemeenschappelijke 
belangen omgezet in projecten, al dan niet 
ter informering van de overheid. 

Coachen ouders en care-givers
• onze therapeuten werken aan huis, 

waardoor ze altijd in de gelegenheid zijn 
om gerichte adviezen en relatief makkelijk 
uit te voeren opdrachten kunnen mee 
geven aan de ouders. Zij kunnen dan met 
hun kind tijdens vaste dagelijkse rituelen 
deze oefeningen op speelse wijze uitvoeren 
ter ondersteuning van de therapeutische 
doelen. 

Specialbilities Week Maart 2018
• Foundation Amazing Reality uit Miami, met 

haar origine op Aruba, heeft samen met 
Micky’s Foundation in de week van 19-24 
maart veel awareness activiteiten ontplooit. 
Een caminata met de Minister President 
mevrouw Wever-Croes; een info avond 
op de Universiteit en een consult middag 
met onze therapeuten in het Ritz-Carlton. 
Amazing Reality heeft een donatie van 
zeer bruikbare spalken gedaan aan Micky’s 
Foundation. 

Caminata EPI en Fundacion Zinnia
• Drie EPI-studenten hebben een 

succesvolle derdejaars opdracht voltooid 
in samenwerking met Micky’s Foundation 
en Fundacion Zinnia. Zij hebben een 
fundraising caminata op 18 november 

2018 georganiseerd, waarbij er een team 
werd gevormd met Fundacion Zinnia, die 
bewustwordingscampagnes organiseert tegen 
dronken auto rijden. 

Fundacion Museo Arubano
• In juli en augustus hebben vier van onze 

kinderen mee kunnen doen aan de maandelijkse 
museum tour langs de grote musea van Aruba. 
Speciaal vervoer voor rolstoelen maakte de rond 
trip van Oranjestad naar San Nicolas en terug 
mogelijk. De samenwerking bracht vooral ook 
aan het licht de ontoegankelijke faciliteiten 
en infrastructuur voor rolstoelgebruikers in 
en rondom de musea. Daar is nu actie op 
ondernomen door het aanleggen van een 
rolstoelvriendelijke ramp naar de ingang. 

Stichting Bon Nochi Drumi Dushi
• Er is gestart met een samenwerkingsproject 

om het voorleesproject van stichting Bon 
Nochi Drumi Dushi ook toegankelijk te maken 
voor 10 van onze kinderen. De voorlees 
coaches van BNDD worden geïnstrueerd 
door onze pre verbaal logopediste, op welke 
manier er effectief en speels kan worden 
voorgelezen aan onze doelgroep. Hiermee 
zijn er allerlei communicatieve vaardigheden 
die tussen voorlezer, ouder en kind kunnen 
worden gestimuleerd. In dit kader heeft 
boekenweekgeschenk-schrijfster (en 
kinderfysiotherapeute) mevrouw Eveline van 
Dort haar kinderboek geschonken aan onze 
stichting. 
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Promotie en Public Relations.

Transparantie en 
informatieverstrekking
Omdat Micky’s Foundation haar 
therapie volledig gratis aanbiedt, is de 
stichting tevens volledig afhankelijk van 
donaties. Het transparant informeren 
van en communiceren naar alle relevante 
relaties, is essentieel voor het opbouwen 
van een betrouwbare reputatie. Een 
heldere promotie van de visie en missie 
draagt bij aan het bestendigen van 
transparantie.

Jaarverslagen
• In het eerste kwartaal van elk jaar wordt 

een accuraat beeld geschetst, in het 
jaarverslag en het financieel jaarverslag, 
middels het beschrijven van de activiteiten 
van het afgelopen boekjaar, aangevuld 
met de financiële uitgaven van dat jaar. 
Deze verslagen worden per email naar alle 
stakeholders gestuurd. Op deze manier 
kunnen al onze donoren inzage krijgen in de 
wijze waarop hun gelden ingezet zijn om de 
doelstellingen van de stichting te behalen. 

Website en Facebook
• De website en de facebook pagina worden 

met grote regelmaat aangevuld en actueel 
gehouden. Met name op de facebook 
pagina (met bijna 1450 likes) worden 
wekelijks video’s of foto’s geplaatst die een 
goed beeld geven van het werken met de 
kinderen en de geboekte vooruitgang.

Televisie interviews
• In 2018 heef de voorzitter en oprichter 

van de stichting, de heer Gijs de Rooij drie 
maal een televisie interview gehouden, 
met als doel de gemeenschap van Aruba 
te informeren over de werkwijze en 

doelstellingen. Deze uitzendingen hadden een 
groot effect in de periode erna, op een toename 
in het aantal aanmeldingen van kinderen. De 
interviews zijn gegeven in de goed bekeken 
praat programma’s Voices & Choices van Marisol 
Lopez-Tromp en Un Rato Serca Dika, met Dika 
Fingal en Awe Mainta de ochtend show van Tele 
Aruba. 

Kranten
• Meerder keren per jaar verschijnen er artikels in 

lokale kranten als de Bondia, Aruba Today, de 
Amigoe en Diario. De artikels beschrijven vaak 
het werk van de therapeuten die op dat moment 
aan het werk zijn, specifieke kinderen en hun 
behandelingen. Deze artikels hebben naast 
hun informatieve functie ook een functie om 
de samenleving steeds meer bewust te maken 
van het grote aantal kinderen met speciale 
behoeftes. 

Magazines
• Meer uitgebreide interviews worden gegeven 

in veel gelezen drie-maandelijkse magazines als 
Exclusivo. Het 5-pagina tellende interview met 
oprichter Gijs de Rooij, in de juli editie, heeft veel 
reacties gekregen van weer een nieuwe groep 
lezers. Hierdoor zag je in die periode wederom 
een stijging in aanmeldingen.

• Ook in Nederland wordt de stichting 
gepromoot. Zo stonden er oproepen te lezen in 
het wijd verspreide magazine Arts & Auto (voor 
huisartsen) voor het werven van therapeuten 
voor onze projecten.

Bekende Nederlanders
• Doordat de stichting als hoofdsponsor optrad 

voor een stad-up comedian night met Trijntje 
Oosterhuis en Jurgen Raymann, zijn er positieve 
berichten door oa Trijntje Oosterhuis op haar 
veel gevolgde Instagram account gepost. Deze 
steun is veel betekenend voor een groeiende 
bekendheid van de stichting.



Aaron is 2 jaar oud en is geboren met ernstig meervoudige beperkingen. 

Als gevolg van zijn continue staat van hevige spasticiteit is het ‘baden in 

een bak met ballen’ erg ontspannend voor hem. Op deze manier stimuleert 

ergo therapeute Inger hem in project 9 om meer en beter visueel contact 

te maken. En kijk hoe leuk hij het vindt!
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2019 ambities & plannen.

Kwaliteit en continuïteit 
In 2019 ligt de focus op het voortbouwen 
op de successen van de voorgaande 
projecten en het waarborgen van de 
hoge kwaliteit van werken door de 
therapeuten. Daarnaast ontstaan er 
steeds meer initiatieven vanuit ouders 
zelf.

Therapie
• De kwaliteit van de aangeboden 

therapie blijft van hoge kwaliteit. 
Dit betekent dat de therapeuten die 
voor de projecten naar Aruba komen, 
worden geselecteerd niet alleen op 
hun diploma’s en certificaten, maar met 
name op hun werkervaring met onze 
doelgroep. Daarnaast beschikken de 
therapeuten ook over een zeer prettig 
aanpassingsvermogen om binnen de 
Arubaanse context en cultuur, in alle 
bescheidenheid hun kennis en kunde 
weten uit en over te dragen. 

 Wachtlijst
• De stichting werkt alle jaren al met een 

wachtlijst. Op deze lijst staan de meest 
recente aanmeldingen van kinderen die 
na een intake door onze therapeuten, 
wachten op een plek in het weekschema 
van de therapeuten. De plek op de 
wachtlijst wordt bepaald door urgentie, 
medische status en tijd van aanmelding. 
Zodra er plek vrij komt in het weekschema, 
stromen nieuwe kinderen in. Op deze 
manier voorkomen we dat er kinderen lang 
op de wachtlijst staan. Eind 2018 werden 
vrijwel alle kinderen van de wachtlijst door 
efficiënte planning binnen de therapie 
sessies geplaatst. Niet meer dan 5 kinderen 
bleven op de lijst eind 2018.

Parent support group
• Vanuit het initiatief van ouders, in samenwerking 

met de therapeuten is een parent support group 
in het leven geroepen. De eerste bijeenkomst is 
begin 2019 geweest en heeft vele ouders dichter 
bij elkaar gebracht. Het ervaren van een grote 
herkenbaarheid van elkaars ervaringen, bracht 
veel emoties en steun. De groep communiceert 
via whatsapp en zal nu maandelijks 
bijeenkomen om relevante thema’s rondom 
dagelijkse verzorging, therapie en hulpverlening 
bespreken. 

Doorgaan met samenwerkingsverbanden
• Alle samenwerkingsverbanden die er gedurende 

2018, maar ook in eerdere jaren zijn opgezet, 
worden zorgvuldig voortgezet en waar mogelijk 
uitgebouwd. Op deze manier kan er steeds meer 
toe gewerkt worden naar een systematische 
hulpververlening rondom (de hulpvraag van) 
het kind (en ouder).  De relaties met artsen en 
therapeuten stralen professioneel vertrouwen 
uit.  Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst.
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Werkbezoeken voorzitter 
aan projecten. 
De voorzitter van de stichting heeft 
in 2018 twee maal een werkbezoek 
gebracht aan de projecten op Aruba. 
Dit heeft plaats gevonden in maart en 
oktober 2018.

Maart en oktober 2018
• De voorzitter Gijs de Rooij heeft zowel 

in maart als in oktober voor een periode 
van 9 dagen Aruba bezocht. Het doel 
van beide werkbezoeken was veelzijdig. 
In die periode werden verschillende 
interviews gegeven, zowel op TV als in de 
kranten. Bestaande en potentiële nieuwe 
sponsoren werden bezocht en er zijn 
presentaties gehouden. Gijs heeft vele 
therapie sessies bijgewoond bij ouders 
thuis. De actuele projecten werden 
grondig geëvalueerd met de op dat 
moment werkzame therapeuten. Daarbij 
zijn er vele gesprekken gevoerd met 
ouders en kennis gemaakt met nieuwe 
kinderen. 

• Voor een meer uitgebreide beeldvorming 
van de werkbezoeken wordt 
doorverwezen naar de verslagen die 
geschreven zijn naar aanleiding van de 
werkbezoeken.

Werkbezoeken.
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Jaarcijfers 2018
In het financieel jaarverslag (Jaarcijfers 2018) 
van boekjaar 2018, wordt een helder en bondig 
beeld gegeven van de inkomsten en uitgaven 
van de stichting. Deze jaarcijfers 2018 worden 
tezamen met dit verslag opgestuurd naar al onze 
stakeholders. 

Waar ging het geld naar toe?
Natuurlijk naar onze kinderen, onze helden:
Ameila, Rose-Marie, Disjonrick, Jonathan,
Nina, Juan-José, Louisa Gabriela, Felix, Andrea, 
Brandon, Ramsey, Yildun, Xaenah, Senn, Stacey, 
Derron, Dylan, Marie-Louise, Zyljenka, Isaleen, 
Roshianne, Antonella, Isla, Jeanelly, Ginella, 
Kendrick, William-Alexander, Amaziah, Aaron, 
Eduardo, Jah-Niu, Kris, Shwandré, Athina, 
Neylla, Jared, Gedian, Christian, Johanny, 
Jeandré, Noni, Elias, Janella, Jayda en Sophie.

Financieel jaarverslag 2018.
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