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Roos voor de categorie Vrijwilligers Jeugd 

 

In de categorie Vrijwilligers Jeugd heeft de jury de Roos toegekend aan 

 

Stichting Ekiko 
 

Ekiko staat voor elk kind een koffer. De stichting bestaat sinds 2012 en stelt zich ten doel om 

ieder kind dat in een pleeggezin wordt geplaatst een koffer aan te bieden met daarin een 

aantal dingen die van dat kind zelf zijn. In een behoorlijk aantal gevallen is het zelfs zo dat dit 

de eerste keer is dat dit kind eigen spullen heeft. De inhoud van de koffer is altijd afgestemd 

op de leeftijd en het geslacht van het kind, maar omvat in de regel kleding, ondergoed, 

sokken, toiletartikelen, fleecedeken, speelgoed, boeken en dergelijke. 

 

De vrijwilligers verzorgen de inhoud van de koffers, het inpakken en distribueren naar de 

verschillende adressen. Uiteraard behoort ook het aanschaffen van de spullen, het zoeken van 

sponsoren en dergelijke tot hun taak. De stichting krijgt geen subsidie maar drijft op 

bijdragen van sponsoren, individuele personen en bedrijven. De jeugdhulpverleners van de 

Jeugdhulp-instellingen zorgen dat de koffers bij de kinderen komen. Op deze wijze zijn er 

korte lijnen en weten de vrijwilligers niet om welk kind of gezin het gaat. 

 

Het werkgebied is Twente en er bestaan plannen om het ook uit te breiden naar Deventer e.o. 

Uit de ervaringen blijkt, dat deze koffers voor veel kinderen een geweldig verschil maken. Ze 

helpen hen in de moeilijke tijd van een (crisis) plaatsing in een pleeggezin. In die zin draagt 

het bij aan preventie van problemen zowel op deze leeftijd als op oudere leeftijd.  

 

Sinds de promotie van Hans van Andel, kinder- en jeugdpsychiater, directeur Zorg van de 

WMO-divisie van de Dimence Groep, zijn pleegkinderen en pleeggezinnen ook meer in het 

vizier gekomen van de GGZ.  

 

Het spreekt overigens voor zich dat onder de kinderen die uit huis geplaatst moeten worden 

ook relatief veel kinderen zitten van ouders met psychiatrische of verslavingsproblemen. Soms 

heeft het kind zelf ook psychische problemen. 

 

De jury was onder de indruk van de omvang en het effect voor de pleegkinderen. De 

doelgroep heeft soms echt helemaal niets. Als het kind in een pleeggezin geplaatst wordt 

krijgt het een eigen koffer met kleding en speelgoed. Je kunt het je haast niet voorstellen 
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maar het gaat om honderden gevallen per jaar. En dat verdient aandacht. Aandacht voor iets 

wat niet in de krant komt. Het heeft een raakvlak met de doelstelling van het Elisabethfonds. 

Het onderwerp is beladen waardoor een persbericht en dergelijke om hier aandacht voor te 

vragen niet zo voor de hand ligt. Maar Ekiko heeft geld nodig om de koffers te kunnen vullen.  

 

Kortom, een mooi initiatief dat het waard is om gesteund te worden. Een steun in de vorm 

van de Jeugd Roos levert naast de waardering voor hun werk ook veel positieve publiciteit op 

wat weer kan helpen bij het vinden van vrijwilligers en sponsoren. 
 


