
 

KIWANIS MAAKT HET HEPPIE GEVOEL MOGELIJK! 
Een oproep aan Kiwanisclubs 

 
DE HEPPIE BOX: EEN PAKKET VOL AANDACHT  
De Heppie Vakanties & Weekenden zijn lichtpuntjes in het leven van veel kwetsbare kinderen. Helaas 
gooide in 2020 Covid-19 roet in het eten voor kinderen die zich enorm verheugd hadden op een 
onbezorgde tijd bij Heppie. Om hen toch dat Heppie gevoel te geven, is speciaal voor hen de Heppie 
Box ontwikkeld!   
In Nederland wonen duizenden kinderen voor wie een vakantie of weekendje weg niet  
vanzelfsprekend is. Terwijl het juist voor hen zo belangrijk is om even te ontsnappen uit hun 
thuissituatie. Even een andere omgeving boordevol positieve aandacht, plezier en warmte. Heppie is 
voor een kind zoveel meer dan alleen een vakantie. Ze bloeien op, krijgen zelfvertrouwen en maken 
gouden herinneringen waar ze nog lang op kunnen teren.  
 
ALS KINDEREN NIET NAAR HEPPIE KUNNEN KOMEN, DAN BRENGEN WIJ HEPPIE NAAR HEN TOE! 
In maart 2020 is de Heppie Box -uit nood- ontstaan. Want door Covid-19 konden een groot aantal 
vakanties en weekenden niet doorgaan. Ook in het najaar was dat helaas het geval. Om de kinderen 
die de dupe waren van de lockdown toch het Heppie-gevoel te geven, is de Heppie Box bedacht. Een 
doos met niet alleen divers speelgoed, maar ook speelinstructies en een QR-code naar een filmpje 
van de Heppie-vrijwilligers.  Dat leverde heel veel positieve en hartverwarmende reacties op, vaak 
werd de Box met een lach van oor tot oor in ontvangst genomen. Voldoende reden voor ons om van 
de Heppie Box een vast project te maken. Zodat we kwetsbare kinderen op meerdere momenten in 
het jaar dat unieke Heppie-gevoel kunnen geven.  
 
VOOR WIE IS DE HEPPIE BOX? 
De Heppie Box is bestemd voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar. Al deze kinderen hebben een 
moeilijke thuissituatie of wonen niet meer thuis. De Box is zo samengesteld dat niet alleen het kind 
er plezier van heeft, maar het hele gezin. Met de speciale instructies voor ouders en/of verzorgers 
worden de spellen echt een gezinsactiviteit.  Zo ontstaan er positieve ervaringen tussen kinderen en 
de verzorgers. 
 
WAT KOMT ER IN DE HEPPIE BOX? 
Het team van Het Vergeten Kind en vrijwilligers  geven vorm aan de Heppie box. Het materiaal komt 
voort uit de activiteiten die ze verzinnen binnen een bepaald thema. Het materiaal wordt deels 
ingekocht, maar gesponsorde producten, die passen binnen het thema, zijn te allen tijde van harte 
welkom! We houden er rekening mee dat er materialen in de Heppie Box zitten voor verschillende 
leeftijdsgroepen.  
 
HOE KUN JIJ HELPEN  
Omdat Kiwanis Nederland heeft uitgesproken de vergeten kinderen niet te vergeten en 
Het Vergeten Kind het doel van ons lustrum project is, ligt hier een mooie actie voor  
Kiwanisclubs in Nederland. De hulpvragen die Het Vergeten Kind aan ons heeft gesteld zijn:  

1. “Help ons aan contacten met de eigen gemeente/directe hulpverlener?” 
2. “Kun je helpen inpakken?” 
3. “Zijn er bedrijven die concrete inhoud willen aanleveren?” 

 

DE PILOT 
In december 2021 verscheen de wintereditie 2021 en zijn de hulpvragen in een pilot uitgezet.  
De lustrumcommissie heeft o.a. via de nieuwsbrief een oproep gedaan.  



Het resultaat: Van de 1000 Heppie Boxen zijn er maar liefst 235 dankzij Kiwanis Nederland bij 
kinderen terecht gekomen! 
Op de inpakdag hebben 20 enthousiaste Kiwanians geholpen. Ook onze gouverneur stak de handen 
uit de mouwen!  
 

 
 
HEPPIE BOX, DE VOORJAARS EDITIE 

De editie van een Heppie Box wordt elk jaar weer opnieuw en anders samengesteld. Het thema voor 
dit voorjaar is WERELDREIS.  De Wereldreis wordt gemaakt aan de hand van een doe-boek en de 
inhoud van de box. De inhoud kan in natura  gesponsord worden.  
 
De voorjaarseditie van de Heppie Box  wordt in de meivakantie via een directe hulpverlener aan 
kinderen uitgedeeld. Er zijn nu 1200 boxen in voorbereiding. 
 
DE ACTIES 
 
1. Help ons aan contacten met de eigen gemeente 
De Heppie Boxen worden door hulpverleners / sociale wijkteams van een gemeente aan de kinderen 
en gezinnen uitgereikt. Een Kiwanian helpt Het Vergeten Kind enorm door het aandragen van een 
‘warm contact’ bij de eigen gemeente.  Dit kan door een mail te sturen naar info@heppie.nl o.v.v. 
naam gemeente, naam contactpersoon bij de gemeente en e-mailadres.  
Het Vergeten Kind benadert ook zelf gemeenten. Om te voorkomen dat een gemeente al door Het 
Vergeten Kind is benaderd en een Kiwanian wil dit ook doen, stem vooraf even af. Dit kan heel 
eenvoudig door een bericht van het voornemen te sturen aan info@heppie.nl. 
  
Het Vergeten Kind neemt contact op met de aangedragen gemeente en verzorgt het verdere proces. 
 
2. Kun je helpen inpakken? 
Voor het inpakken zijn 25 inpakkers nodig. Inpakken gebeurt op 5 en/of 6 april 2022 in Purmerend. 
Het inpakken neemt een gehele dag in beslag. Er kan ook in ploegen (ochtend/middag) gewerkt 
worden. Aanmelding kan via info@heppie.nl o.v.v. aantal personen en de dag of dagdeel. 
 
3. Zijn er bedrijven die concrete inhoud willen sponsoren? 



Zodra de gewenste inhoud van de  Heppie Box door Het Vergeten Kind is vastgesteld, dan wordt dit 
met Kiwanis Nederland gedeeld. Wellicht zijn er mogelijkheden voor Kiwanis leden om een 
‘sponsoring in natura’ te leveren?  
 
RESULTAAT 
We gaan ervan uit dat we samen een succesvolle Heppie Box voorjaarseditie realiseren en vele 
kinderen een echt Heppie gevoel geven! Het Vergeten Kind zal achteraf terugkoppelen hoeveel 
kinderen er door de acties van Kiwanis zijn bereikt en hoeveel clubs hebben geholpen met inpakken.  
En het allerbelangrijkste resultaat: een onvergetelijk moment voor kinderen die onze aandacht zo 
hard nodig hebben! 
 
Kortom: Kom in actie want ook deze kinderen hebben Kiwanis nodig, Kids Need Kiwanis!  
 


