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‘Kinderen mogen zich voor één dagje 
de koning te rijk voelen’

casus
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De cijfers liegen er niet om: in Nederland leeft anno 2011 

ongeveer 7 procent van de huishoudens onder de armoede-

grens. Dan gaat het om bijna een miljoen mensen, van wie 

ongeveer 311.000 kinderen tot 17 jaar.

“Alleen al in onze hoofdstad leven 40.000 kinderen en jon-

geren onder de in Nederland getrokken armoedegrens”, ver-

telt Susan van Hees, adviseur bij Twynstra Gudde. Susan 

werkt sinds 2009 als vrijwilliger bij de Stichting Laat Ze 

Maar Lachen. Deze stichting organiseert vrolijke, creatieve 

en leerzame uitjes voor kinderen van 4 tot 12 jaar die door 

hun thuissituatie vrijwel nooit eens lekker een dagje weg-

gaan. Dat kan zijn omdat er geen geld voor is of omdat er 

thuis andere problemen zijn. 

Sociale uitsluiting

“Sociale uitsluiting is een van de ernstigste gevolgen van 

weinig geld hebben”, legt Susan direct de vinger op de zere 

plek. “Kinderen worden bijvoorbeeld gepest, schamen zich, 

durven thuis geen vriendjes uit te nodigen om te komen spe-

len en kunnen niet meepraten over vakanties of uitjes. Bij 

dat laatste helpen wij een beetje. Onze stichting probeert 

ervoor te zorgen dat deze kinderen zich voor één dagje de 

koning te rijk kunnen voelen!” 

Samenwerken

Om zeker te weten welke kinderen echt een gratis dagje uit 

nodig hebben, benaderen de vrijwilligers van de Stichting 

Laat Ze Maar Lachen de kinderen via de Voedselbank of  

crisisopvang. “Deze efficiënte samenwerking met genoem-

de organisaties is voor onze stichting onontbeerlijk. Ze biedt 

direct toegang tot de doelgroep. Maar de samenwerking zit 

hem ook in de uitjes zelf. Zo zijn er veel locaties waar we 

gratis of voor een klein bedrag terecht kunnen om de kinde-

ren een leuk uitje te bezorgen. Dit varieert van filmtheaters 

en pretparken tot chique hotels. De overige kosten worden 

gedekt door verschillende sponsors. Lekker onbezorgd spe-

len is eigenlijk altijd het hoogtepunt van de dag, waar dan 

ook”, aldus de Twynstra Gudde-adviseur. “Wij hebben zelf 

ook altijd enorm veel lol met de kids tijdens de uitjes.”

Support

Susan van Hees is sinds 2010 voorzitter van de Stichting 

Laat Ze Maar Lachen. Gemiddeld besteedt ze een aantal 

uren tot een halve dag per week aan haar vrijwilligerswerk. 

Susan is daarbij zeer te spreken over de support die ze van 

haar werkgever Twynstra Gudde krijgt. “Wat ik zo bijzonder 

vind van Twynstra Gudde is dat we zoveel ruimte voor dit 

vrijwilligerswerk krijgen. Niet alleen in de vorm van morele 

steun – ik ervaar steeds een bijzonder enthousiaste response 

– maar ook als concrete hulp bij allerlei zaken, zoals bijvoor-

beeld het drukken van badges, die we nodig hebben om de 

kinderen tijdens de uitjes niet kwijt te raken… Dat gaat al-

lemaal zo gemakkelijk. Je hoeft zogezegd niet alles in drie-

voud aan te vragen.”

Stichting Laat Ze Maar Lachen is in 2006 begonnen in Am-

sterdam en is inmiddels uitgebreid naar de stad Utrecht. 

Den Haag en Rotterdam zullen binnen afzienbare tijd vol-

gen. Per stad blijven het zelfstandige organisaties zonder 

landelijke koepel, al heeft Amsterdam hierin vanouds een 

voortrekkersrol. Susan: “Waar mogelijk werken we samen, 

want de organisaties kunnen elkaar stimuleren en verster-

ken. Maar we werken allemaal low key, met een focus op de 

gezellige uitjes voor de kinderen – dat is en blijft het aller-

belangrijkste.”
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