
VAN DE DOM AF GEZIEN  

Stichting Het Vergeten Kind heeft de locatie van 
Timon in Zeist omgetoverd tot een zogenaamde 
‘Chill-Inn’: alle kamers, de gezamenlijke ruimte en de 
keuken zijn prachtig opgeknapt. De verbouwing is tot 
stand gekomen met een bijdrage van €10.000,- van de 
Boekenbeurs Utrecht! De vernieuwde leefomgeving 
zal er aan bijdragen dat de jongeren zich op hun 
gemak weten en kunnen werken aan herstel.

Op donderdag 21 september heeft Het Vergeten Kind 
samen met Timon op de lokatie Couwenhoven 1002 
in Zeist een feestje gegeven om de verbouwing van de 
bovenverdieping te markeren en een gelegenheid te 
geven een kijkje te nemen. Uiteraard was de Stichting 
Help ‘n Handje als sponsor van harte uitgenodigd, 
en Marjolijn Cohen van LCKR en Nol Dobken van 

LC Domstad hebben de honneurs waargenomen: We 
hebben als dank een mooie bos Guusje Nederhorst 
bloemen gekregen (zie foto) en   aanwezige 
ambassadeur van het Vergeten Kind, Juvat (danser/
acteur, binnenkort ook te bewonderen in de nieuwe 
TV serie Spa) bedankte ons voor de sponsoring  
 (zie foto).

Natuurlijk werd er ook het een en ander verteld over 
de verbouwing: De verbouwde ruimte is hufterproof 
gemaakt, want de opgevangen kinderen kunnen 

emotioneel reageren en hebben moeite met zich aan 
de regels houden. Een oud-bewoonster Sara vertelde 
dat ze 7x op time-out was gestuurd maar dat het nu 
goed ging met haar en nu begreep waarom structuur 
zo belangrijk is. De ruimte straalt rust uit met grijs 
en blauwe kleuren en de keuken heeft een gezellige 
eethoek. De verbouwing is, naast de sponsoring door 
de Boekenbeurs Utrecht,  mede mogelijk gemaakt 
door de centennial bloembollen actie van de Lions en 
bijdragen van de Ronde Tafel en LC Novum.  

Van de Lions organisatie was natuurlijk een hoge 
vertegenwoordiging aanwezig: Niet alleen de 
Gouverneur van District 110AZ  Dick Diekhuis en 
onze districtscoordinator voor het 100-jarig bestaan, 
Paul de Boer, waren aanwezig; 
Ook waren aanwezig vanuit het Multiple district 
MD110 (Lions Nederland) Council Chairman Anton 
Gathier en Max Gerschtanowitz, die ook zitting neemt 
in de landelijke stuurgroep voor het 100-jarig bestaan.
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10.000,-
Stichting Help 'n Handje heeft met de Boekenbeurs Utrecht 2017 
voor Het Vergeten Kind opgehaald:

Opening Chill Inn Zeist door  
Stichting Het Vergeten Kind 
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