
 

 

 

Jaarverslag stichting Sjaak Foundation 2022 

 

Het jaar was nog maar net begonnen toen we in contact kwamen met juf Anne-Miek van basisschool 
de Wereldwijzer.  Juf Anne-Miek: “Een jongetje uit groep 4 vroeg mij om huidskleurpotloden. Nadat 
we het standaard roze potlood hadden gevonden, kwam hij tot de ontdekking dat deze kleur 
helemaal niet in de buurt kwam van zijn eigen huidskleur. Het jongetje had een bruine huidskleur. 
Hiermee was het project Huidskleurpotloden geboren. Met dank aan de sponsoren Gemeente 
Vlaardingen, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., SIKO, Hoogerwerf …For Office en natuurlijk de Sjaak 
Foundation zijn alle basisscholen in Vlaardingen voorzien van sets huidskleurpotloden. De eerste set 
werd aan wethouder Jacky Silos (Onderwijs) uitgereikt. In totaal zijn 1.500 sets uitgedeeld.  

In het weekend van 8 t/m 11 juli zijn de scouts van de Blauwe Vogels weer op Zomerkamp geweest. 
Thema dit jaar was "Sprookjes" en aan de Sjaak Foundation is gevraagd om een passende afsluiting 
te verzorgen. Deze werd gevonden in de vorm van een professionele voorstelling van het Kinder-
Theater. Geheel in sprookjessfeer werd een poppen voorstelling gegeven waar iedereen volop van 
genoten heeft. 

Ook zijn we in 2022 weer diverse malen met de Fluisterboot weggeweest. Via Seniorenwelzijn 
hebben we weer vele senioren een gezellige middag bezorgd, met tussenstop bij het Jachthuis voor 
een heerlijk drankje. 

Eindelijk konden we ook weer de seniorenmiddag Terug in de Tijd organiseren op het terrein van het 
Zomerterras in het Oranjepark/Hof. Alles was weer geregeld maar helaas moest het evenement uit 
veiligheidsoverwegingen worden afgelast vanwege de extreem hoge temperaturen op 13 augustus. 

Nadat de Kerstmarkt in 2021 vanwege de storm op zaterdag werd afgelast konden we dit jaar op 9 
en 10 december weer  twee dagen de kinderen een Kerst-activiteit aanbieden.  

In 2021 konden we via de Voedselbank de aangesloten gezinnen een HEMA kadokaart  aanbieden. 
Dit jaar is er voor gekozen om oliebollen te gaan bakken. Met medewerking van Louis Vollering, de 
Spartabakker, zijn er 1.500 oliebollen gebakken. Supervers konden de oliebollen de ochtend van 30 
december bij de Voedselbank worden afgeleverd.    


