
Over hun belang voor 
Baarn en waarom ze een 
onderkomen nodig heb-

ben. Vandaag: Stichting Happy Kids-Happy 
People. Initiatiefnemers Alrieke en Martijn 
Tillema.

,,Onze stichting zet zich in voor alle doel-
groepen in de samenleving, maar dan 
ook echt voor iedereen. Mensen die uit 
de psychiatrische hulpverlening komen, 
ouderen of jonge moeders die contact willen 
met anderen, iedereen is welkom. Van onze 
vrijwilligers zijn er inmiddels drie overle-
den, ook dat hoort bij het leven”, legt Alrieke 
Tillema uit. Zij is 3,5 jaar geleden gestart 
met Happy Kids-Happy People. Toen nog als 
knutselgroepje voor kinderen in Lokaal-O. 
Inmiddels houden ze een creatieve avond 

voor volwassenen en een creatieve inloop 
op vrijdagmiddag. In de kelder onder de 
bibliotheek in de Hoofdstraat. ,,We zijn een 
ontmoetingsplek geworden voor en door 
ouders, we kunnen elkaar adviseren. Ik heb 
zelf inmiddels twintig jaar ervaring met 
hulpverlening, dus ik weet waar je terecht 
kunt”, lacht Alrieke Tillema. Samen met 
echtgenoot Martijn heeft ze vijf kinderen, 
waarvan een aantal met een verstandelijke 
beperking. Happy Kids-Happy People heeft 
zestien vrijwilligers.
Elke vrijdagmiddag is er creatieve inloop. 
Waaronder toneel voor mensen van alle 
leeftijden. ,,Je loopt bij ons de trap af, dus er 
is geen drempel. De doelgroep is heel divers. 
Hier komen wekelijks ongeveer 26 kinderen 
die op of rond de armoedegrens leven, moe-
ders die andere moeders willen ontmoeten 
en ouderen die vrolijk worden van kinderge-
luid. Elke week is er een creatieve activiteit. 
We doen een kinderatelier, toneel- en gi-
taarles. Onze gitaardocent is gespecialiseerd 
in lesgeven aan kinderen met een beperking 
die normaal buiten de lessen zouden vallen. 

Dat doet hij heel erg goed”, vertelt Alrieke.
Inmiddels is echtgenoot Martijn aangescho-
ven. ,,We krijgen wel subsidie van de ge-
meente, maar voelen ons wel ondergewaar-
deerd. Ze nemen ons niet serieus genoeg als 
partner. Als ze toch eens zouden weten wat 
we betekenen voor de vrijwilligers. Er waren 
hier twee vrouwen die vanuit een uitke-
ringssituatie naar een betaalde baan zijn 
gegaan. Ze kunnen bij de gemeente niet goed 
inschatten wat het inhoudt een stichting op 
te richten. Ze hebben geen idee wat daar 
allemaal bij komt kijken. Alrieke is er zeker 
dertig uur per week mee bezig. De gemeente 
verwacht dat we groeien, maar geeft ons dit 
jaar wel 2.000 euro minder subsidie. Terwijl 
geld het belangrijkst is wat bepaalt of je kunt 
blijven bestaan.” Happy Kids krijgt 6.000 
euro subsidie. Waarvan bijna de helft (2.800 
euro) naar de huur gaat. Via het jeugdfonds 
krijgt de stichting per kind geld voor de 
aanschaf voor materialen. De stichting moet 
jaarlijks haar boekhouding overleggen. ,,Dat 
vinden we ook niet meer dan normaal. We 
besteden geld van een ander, daar moeten 
we zorgvuldig mee omgaan. We voelen ons 
ondergewaardeerd in de zin dat we geen ei-
gen plek hebben. Dan kunnen we meer doen 
en voor meer mensen iets betekenen.”
Ook zou Happy Kids wellicht geld kun-
nen krijgen uit het declaratiefonds van de 
gemeente Baarn, maar dat is lastig. ,,Op het 
gemeentehuis weet niemand van elkaars 
portefeuille. Niemand weet wat de regels zijn 
van het declaratiefonds. Er is veel ruis op de 
lijn, daar zijn wij de dupe van. Na anderhalf 
jaar hebben we nog steeds geen antwoord. 
De gemeente legt zichzelf regels op die 
de ambtenaren vervolgens niet snappen. 
Maar de ambtenaren die ik spreek zijn wel 
meegaand en staan positief tegenover onze 
stichting”, aldus Alrieke Tillema.
Happy Kids is blij met de ruimte onder de 
bibliotheek. Maar ze moet de ruimte delen 
met de Speelotheek en de Historische 
Kring Baerne. Dat betekent dat ze voor elke 
bijeenkomst alles moeten opbouwen en 
daarna weer afbreken. ,,We hebben wel een 
opslagruimte, maar moeten elke week alles 
weer versjouwen. We zijn vijf uur aan het 
op- en afbouwen om twee uur open te zijn 
op de vrijdag. Dat is erg veel werk. Als we 

een eigen plek zouden hebben, kunnen we 
alles laten staan en ook vaker open zijn. Daar 
krijgen we veel vragen over. Maar dat kan 
niet vanwege het delen van de ruimte”, legt 
Martijn uit.
Op de vraag waarom Happy Kids belang-
rijk is voor Baarn, antwoordt Alrieke: ,,Alle 
mensen komen hier met een doel. Voor 
ontmoeting of, bijvoorbeeld, omdat ze buiten 
de maatschappij zijn gevallen vanwege geld-
gebrek. We spelen daarbij een cruciale rol. 
We hebben al een aantal gezinnen terug de 
hulpverlening in gekregen. Ik heb een ver-
trouwensband met mensen. We groeien op 
elk gebied. Dat maakt het waardevol. Men-
sen hebben soms de buik vol van wijkteams. 
We hebben zelf ook in de schuldsanering 
gezeten. Ik weet hoe het voelt de eerste keer 
de drempel van de voedselbank over te gaan. 
Ik weet hoe het voelt daar te staan met drie 
kleine kinderen en allerlei tasjes. Ik weet 
wat schaamte met je doet. Er is zoveel moed 
voor nodig om met je probleem naar buiten 
te komen. Mensen praten er liever niet over. 
Wij proberen armoede als taboe weg te 
halen. Want het kan ieder mens overkomen. 
Wij hadden allebei een goede baan, toch is 
het ons gebeurd.”
,,Het eerste jaar vond ik ons gezin zielig, 
daarna heb ik die zwakte omgezet in kracht 
en ben ik begonnen met een knutselmiddag 
bij Lokaal-O. Ik begon met zeven kindjes, 
dat werden er steeds meer. Ik ben in de wijk 
gaan rondvragen waar behoefte aan was. 
Toen we uit Lokaal-O groeiden, kregen we 
onderdak bij de bibliotheek. De gemeente 
heeft meegekeken naar een locatie en vond 
ons belangrijk genoeg. En de bibliotheek 
zocht nog een huurder. Daar zijn we dank-
baar voor, maar het is helaas geen eigen 
plek. We snappen de gemeente ook wel. 
Sociaal Baarn heeft helaas veel verpest (bij 
Sociaal Baarn is subsidiegeld ‘verdwenen’, 
cs). De gemeente trekt één lijn en behandelt 
iedereen hetzelfde.”
Happy Kids-Happy People zoekt een ruimte 
van ongeveer 200m2.
Donderdag 13 februari, 19.30-21.30 uur: ‘Met 
woningen alleen bouw je geen dorp.’ Locatie: 
Lokaal-O, Plataanlaan 1. Meer info: info@
lokaal-o.nl. Alle Baarnaren zijn welkom om 
mee te praten.

‘Er is geen drempel’
Happy Kids-Happy People richt zich op alle doelgroepen

Een aantal ‘culturele en 
maatschappelijk 
nomaden’ verzorgt 
donderdag 13 februari 
een discussieavond over 
betaalbare huisvesting 
voor maatschappelijke 
initiatieven in Baarn. In 
de aanloop daar naartoe 
laat de Baarnsche 
Courant een aantal van 
deze organisaties aan het 
woord.

Christine Schut

 p Alrieke Tillema begon in Lokaal-O met een paar kinderen.

 p Alrieke en Martijn Tillema zoeken een eigen ruimte voor hun stichting.
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