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Beste sponsoren, medewerkers, 

  

Lobbus 2015 zit er op en het lijkt mij nuttig een terugblik te geven, een evaluatie met een 

kijkje vooruit naar volgend jaar en ten slotte een persoonlijke indruk. Ik stuur dit bericht, 

geanonimiseerd naar sponsoren en in CC naar medewerkers (Lobbus, leerkrachten). De 

sponsoren krijgen ook een financieel overzicht zodra de gegevens binnen zijn. 

  

Om te beginnen vind ik het een geslaagd project. En niet alleen omdat er niemand gewond of 

zoek geraakt is. Toen op de eerste dag de kinderen met hun rugzakjes het veld op renden was 

dat een bijzonder moment. De kinderen die zijn geweest hebben de tijd van hun leven gehad. 

Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk iedere dag bij begin en eind even aanwezig te zijn en dat 

lukte meestal. Ik heb geen totaal beeld van de aanwezigheid van kinderen maar van 1 broertje 

en zusje uit Eritrea weet ik dat ze elke dag geweest zijn. 

  

De rugzakjes waren ook een groot succes.  

In overleg met Ingrid Hamer, die de tasjes en de inhoud heeft gesponsord, hebben we er een 

regencape, een bidon en wat snoep in gedaan, naast wat andere kleine snuisterijen. Het is de 

bedoeling dat ieder zijn tas aan het begin van de dag in een bus doet, maar er waren er die ze 

de hele dag om hielden. Toen ik met een jongetje over het weer had liet hij mij zijn regencape 

zien, om aan te geven dat aan alles was gedacht! 

Onderdeel van het pakket is ook een overzichtsfoto van de Lobbusgroep ter herinnering voor 

ieder deelnemend kind. Er was één Irakees ouderpaar bij dat, met name in het begin, een 

aantal dagen als begeleiding erbij was. Ik kom daar nog op terug. 

  

Wat tegenviel was het aantal kinderen. Het begon de eerste dag met 18 kinderen maar dat 

aantal hebben we de rest van de weken niet meer gehaald. Er waren op één dag zelfs maar 

drie kinderen. De reden daarvan heb ik niet kunnen achterhalen. Ik heb geïnformeerd bij het 

COA en het ouderechtpaar, maar het werd niet duidelijk. Er zijn natuurlijk altijd 

gelegenheden zoals vaccinaties, familieverplichtingen e.d. waardoor niet iedereen kan. Ik had 

het idee dat we niet alle groepen bereikten. De vrijdag voordat Lobbus startte hebben we met 

een paar medewerkers van Lobbus het COA bezocht en op een speelse manier de kinderen 

uitgenodigd. Door het echtpaar waren een aantal kinderen verzameld in de recreatieruimte. 

De zaterdag vóór de laatste week hebben we, liedjes zingend met snoep en folders, het hele 

gebouw nog een keer doorgelopen. Dat hielp wel iets. De laatste dag waren er weer 16. Het 

Irakese echtpaar was er ook bij. Eind vorige week heb ik van een leerkracht van de school 

gehoord dat de aanwezigheid van dat Irakese echtpaar om bepaalde redenen een obstakel 

geweest kan zijn voor een andere groep (Syriërs) om juist niet mee te doen. 

Het goede nieuws hierbij is dat we wat meer geld over hebben volgend jaar. 

  

Ik houd me aanbevolen voor jullie tips en suggesties voor volgend jaar. Ik heb het feit dat 

jullie niet gereageerd hebben op mijn voorstel van 1 juni om het geld dat over blijft voor 

volgend jaar in te zetten, als instemming geïnterpreteerd. 

Zelf denk ik dat we volgend jaar moeten proberen nog meer contact met de doelgroep 

(kinderen en ouders) te leggen. Ook denk ik dat we nog meer gebruik kunnen maken van de 

contacten met andere organisaties die al in het COA actief zijn (De Vrolijkheid, Kees) 

http://www.vrolijkheid.nl/
http://www.projectprentenboek.nl/


Een groot verschil met dit jaar is dat de school binnenkort op het terrein gevestigd zal zijn, 

waardoor de leerkrachten veel dichter bij met name de ouders kunnen komen en ik denk dat 

dat zeer gunstig is. 

  

Tenslotte een persoonlijke indruk. Ik heb het een geweldig project gevonden en het voelde, 

als ik ’s morgens of ’s avonds bij het veld stond, een beetje alsof het mijn eigen kinderen 

waren. Op de laatste dag heb ik twee foto’s kunnen nemen die voor mij boekdelen spelen. Ik 

zag twee meisjes, één Nederlands meisje en een meisje van het COA (oranje tas) met de 

armen om elkaars schouders op het veld zitten. Helaas hadden ze de armen toen ik de foto 

maakte, net niet meer om de schouders. Verderop zag ik het Eritrese meisje bij een jonge 

medewerker van Lobbus op schoot zitten. Mooie illustraties wat Lobbus te weeg kan brengen. 

Ik voeg ook een foto van de eerste dag toe. 

  

Ik ben diep onder de indruk geraakt van de medewerkers van Lobbus. Wat een kanjers! Er 

waren er die de volle drie weken aanwezig waren die met een geweldige inzet en creativiteit 

als vrijwilliger hun krachten aan dit evenement hebben gegeven. Op de “nacht van Lobbus” 

waarbij kinderen van 8 jaar en ouder mogen kamperen, brak een hevig onweer los, zodat 

midden in de nacht de kinderen naar de gymzaal geëvacueerd moesten worden. De Lobbus 

mensen hebben die nacht niet veel geslapen. Mochten jullie ooit nog een doel zoeken om te 

sponsoren, dan kan ik Lobbus van harte aanbevelen! 

  

Tenslotte wil ik jullie van harte bedanken voor het mogelijk maken van dit prachtige project 

en ben van plan om er, met jullie goedvinden, ook volgend jaar weer aan deel te nemen. 

  

  

Hartelijke groeten, 

Arie Theissen 

 

 

 


