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Beste vrienden en volgers van de stichting, 
 
Onze dank is groot voor alle giften en donaties die we hebben mogen ontvangen. 
Dankzij jullie donaties hebben wij met Myla vorig jaar de dolfijnentherapie kunnen doen en hebben sinds 
dit jaar nu drie kinderen dankzij de stichting profijt gehad van het paardrijden. Van die ouders krijgen wij 
ook te horen dat de kinderen het schitterend vinden om te rijden en dat het echt heel veel oplevert in de 
ontwikkeling. Het geeft veel zelfvertrouwen en dat vertaalt zich terug in het leren en begrijpen van de 
alledaagse dingen. De dolfijnentrip die wij vorig jaar hebben gemaakt voor Myla heeft voor haar en voor 
ons als ouders echt hele mooie en bijzondere dingen gebracht, waar we tot nu toe nog steeds de resultaten 
van zien: Zelf leren zwemmen, interactie, prikkelverwerking-regulering, en het samen leren spelen. 
Dit is maar een korte samenvatting wat het voor Myla en ons als ouders heeft betekend, maar vooral iets 
wat blijvend kan zijn bij de juiste ondersteuning. En dankzij de geweldige thuisondersteuners van Esdege-
Reigersdaal, ODC de Klink en het paardrijden (bij ’t Ros Beyaert) is de ontwikkeling van Myla gegroeid. 
Het is iets waar we super trots op zijn, want dankzij al deze hulp kun je belangrijke verschillen maken in de 
ontwikkeling van een kind. 
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar is het voor Myla en voor ons toch best wel een hectische tijd geweest. 
Myla heeft, door allerlei oorzaken, veel lichamelijke ongemakken ervaren wat zich veelal uitte in pijn 
aanvallen en woede-uitbarstingen. Het is voor ons ook vaak zoeken geweest om erachter te komen wat er 
met Myla aan de hand is en moeilijk uit te leggen aan anderen, de dokters en het ziekenhuis. Het is soms 
onvoorstelbaar hoeveel geduld je moet opbrengen om je punt duidelijk te maken over waar wij ons zorgen 
over maken. Gelukkig zijn we nu op de goede weg al is het erg vervelend waarom we soms zolang moeten 
wachten voor kleine onderzoeken. Gelukkig zien we nu vaak ook een hele vrolijke Myla, al vraagt het van 
iedereen (wij als ouders, de thuisondersteuning en ODC de Klink) veel inspanning. Allemaal hebben ze 
zelfs meer inzet getoond dan je eigenlijk van hen mocht verwachten. 
 
Een nieuwe stap: Dankzij de thuisondersteuning hebben we het uit kunnen stellen, maar het besef dat de 
zorg voor Myla thuis voor ons gewoon te veel wordt en dat het voor Myla beter is dat zij een aantal dagen 
een aantal dagen in de week op een locatie gaat logeren.  
Myla heeft nu in november de kans gekregen om op werkdagen te logeren bij het Merakel in Lutjebroek. 
Het was voor ons uiteraard even wennen en het voelde misschien toch ook wel een beetje als falen, maar 
het is toch echt het allerbeste voor iedereen. Myla geniet op deze plek en er is ook veel te doen voor haar. 
Ze beschikken over een grote tuin met schommels, een trampoline en ook binnen is er voldoende ruimte 
om te springen of gebruik te maken van de snoezelruimte. Ze heeft daar ook een eigen slaapkamer. Het 
weekschema ziet er nu als volgt uit: Op maandag gaat ze naar ODC de Klink in Opmeer en vanuit daar 
elke dag met het busje naar het Merakel. Op vrijdagmiddag komt ze weer thuis en voelt het ook voor haar 
echt als weekend. Ze komt moe, maar ook voldaan thuis. Wij zijn allemaal opgeladen en we maken er elk 
weekend weer een feestje van. Het voelt goed en het is ook fijn dat iedereen met elkaar samenwerkt. Alles 
valt onder Esdege-Reigersdaal en daar hebben wij veel profijt van. Onze dank is dan ook bijzonder groot; 
jullie maken echt het verschil! 
 
Plannen voor het komend jaar 
We zijn een kleine stichting, maar vinden datgene wat we voor Myla kunnen doen net zo belangrijk als voor 
de andere kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben. Dankzij ons team en jullie donaties kunnen we 
dit mogelijk maken. 
In het jaar 2023 willen we het volgende bereiken: 
• Paardrijden voor onze doelgroep. Stichting ’t Ros Beyaert is helaas gestopt en wij zijn nu dringend op 

zoek naar een nieuwe vereniging. De verwachting is dat dit in januari/februari wordt gevonden. 
• We willen weer graag een benefietavond organiseren. 
• De dolfijnentherapie heeft haar nut wel bewezen en hoe mooi zou het zijn als we dit voor Myla en 

andere kinderen nog een keer mogelijk kunnen maken. 
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We houden jullie uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de website en facebook en staan 
open voor ideeën of wensen, waar wij als stichting een rol in kunnen spelen; laat het ons weten. 
 
Namens ons bestuur wensen wij u een fantastisch 2023! 
 
 
Jaarrekening 2022 
 
Saldo betaalrekening per 01-01-2022:  2293,96 
Saldo spaarrekening:          0,02 
Totaal op bankrekening:   2293,98 
____________________________________________ 
BIJ 2022: 
 
Donaties:     3200,00 
Teruggave paardrijden 2x112,50:    225,00 
Sponsorfietstocht NUT HHW:       400,00 
Totaal bij:     3825,00 
______________________________________________ 
Af 2022: 
 
Paardrijden:     1155,00 
Naar spaarrekening:    3000,00 
Kosten zakelijke bankrekening:       173,26 
Totaal af:     4328,26 
____________________________________________ 
 
Saldo betaalrekening per 01-01-2023:  1790,70 
Saldo spaarrekening:    3000,02 
Totaal:      4790,72 
 
Begroting voor 2023: 
Af: 
Paardrijden 3 x 450:  1500,00 
Kosten zakelijke bankrekening:   200,00 
    1700,00 
 
 

 

Dolfijnentherapie Stichting Vrienden met Myla - 
YouTube 
 
www.vriendenmetmyla.com 
 
www.esdege-reigersdaal.nl 
 
 
 
 

 
 


