
 

 

Persbericht 
Donatie Lions Club aan MOC ‘t Kabouterhuis 
Op 22 mei overhandigde Geert Blijham, vice president van de Lions Club Haarlemmermeer-
Ringvaart een cheque van €2.500,- aan Monique Verbout, Manager Inhoud van Medisch-
Orthopedagogisch Centrum ‘t Kabouterhuis. Met deze cheque kan ‘t Kabouterhuis een houten 
waterbaan aanschaffen voor de kinderen van de locatie Hoofddorp. Monique Verbout: ‘Het is 
fantastisch dat de Lions Club Haarlemmermeer-Ringvaart onze organisatie op deze wijze 
ondersteunt. De kinderen gaan vast met veel plezier gebruik maken van het nieuwe speelgoed.’   

Er waren 11 leden van de Lions Club aanwezig bij de overhandiging. Zij waren zeer geïnteresseerd in waar ‘t 
Kabouterhuis voor staat en stelden diverse vragen aan Monique Verbout. Naast de waardecheque komen de 
leden van de Lions Club binnenkort inventariseren wat zij kunnen betekenen bij het neerzetten van een 
omheining rondom de speelplaats van de locatie Hoofddorp. Zij doen dit vanuit hun visie ‘Handen uit de 
mouwen’ en onder het motto: ‘Wij dienen’ (We Serve). Medewerkers van ‘t Kabouterhuis zijn nu regelmatig 
tijd kwijt aan het het verwijderen van afval van de speelplaats dat gevaarlijk kan zijn voor de kinderen, zoals 
sigarettenpeuken.  

Lions Club 

Lions Club Haarlemmermeer-Ringvaart  is onderdeel van Clubs International, een wereldwijde associatie van 
Lionsclubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op 
vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving. De eerste Nederlandse 
Lionsclub werd in 1951 in Amsterdam opgericht. Tegenwoordig zijn er in Nederland circa 400 Lionsclubs met 
11.500 leden. http://www.lionsclub-hr.nl/  

MOC ‘t Kabouterhuis 

’t Kabouterhuis biedt hulp aan jonge kinderen van 0 -7 jaar met een ontwikkelingsachterstand, 
opvoedingsproblemen of met psychiatrische problemen. ’t Kabouterhuis biedt hulp bij: gedragsproblemen, 
opvoedingsproblemen, problemen rond eten, slapen, huilen en moeilijk gedrag bij zeer jonge kinderen en 
baby’s, autisme, hechtingsproblemen, verwerken van trauma, angststoornissen, taal- en spraakstoornissen en 
eetstoornissen. ‘t Kabouterhuis doet dit op 9 locaties: naast de locatie Hoofddorp op 5 locaties in Amsterdam, 
in Amstelveen, Leiden en Uithoorn. ‘t Kabouterhuis werkt vanuit de visie ‘Kind in Context’: een geïntegreerde 
werkwijze waarbij de specialisten van MOC ‘t Kabouterhuis het kind onderzoeken, diagnosticeren, behandelen 
en begeleiden in de omgeving waarin het opgroeit. Vroegtijdige signalering en behandeling kan problemen op 
latere leeftijd voorkomen, zodat het kind en zijn omgeving zo snel mogelijk weer verder kunnen, zonder hulp 
van MOC ‘t Kabouterhuis. 

Op de foto: Monique Verbout, Manager Inhoud van ‘t Kabouterhuis en Geert Blijham, Vice President van de 
Lions Club Haarlemmermeer-Ringvaart. 
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Meer informatie: Tessa Stassen, communicatieadviseur MOC ’t Kabouterhuis, aanwezig di/do/vr. Mail 
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