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Voorwoord 

Met gepaste trots presenteren wij een impressie in woord en beeld van het 

werk van KIMG vanaf de start in 2013 tot op heden. Waar inmiddels 150 

Westlandse huishoudens een steuntje in de rug kregen. Gestart als een 

project in samenwerking met Vitis Welzijn, vanaf 2016 verder als Stichting 

Kleine ingrepen, Mooie gevolgen (KIMG). 

Het werk van KIMG wordt mogelijk gemaakt met behulp van diverse fondsen, 

donaties, samenwerkingspartners etc. Maar bovenal door vrijwilligers die zich 

inzetten om een kleine positieve verandering in een gezin mogelijk te maken. 

Met veel respect voor het vele werk dat zij doen, ieder vanuit zijn of haar 

eigen achtergrond en deskundigheid op een bepaald terrein. Samen maken 

we het mogelijk en hebben er ook veel plezier in. Want hoe mooi is het niet 

iemand helemaal te zien opleven door het werk dat wij doen! 

Daarnaast spreken wij het respect uit voor de deelnemers (huishoudens) die 

ondanks hun vaak moeilijke situatie toch open staan voor een positieve draai 

en zelf meewerken aan de verbetering van hun leefsituatie. Dit geeft mensen 

vaak ook het vertrouwen in zichzelf en voor de toekomst terug. 

En daar doen we het voor! Net dat kleine steuntje in de rug dat het verschil 

kan maken in iemands leven. Zoals Lianne van der Eik in het artikel in Groot 

Westland aangaf: “Het begint bij een kleine verandering, maar leidt vaak tot 

meer”. Achterin dit boekje zijn alle artikelen van KIMG te lezen die in Groot 

Westland hebben gestaan het afgelopen jaar.  

In dit boekje ook een aantal voorbeelden van “kleine ingrepen” in de praktijk 

en wat het effect van de kleine ingreep was. 

Voor ons als kers op de taart: de nominatie en uiteindelijk het winnen van de 

juryprijs van het WestlandHart 2019. Het bedrijf Solits schonk een meerpaal 

sokkel voor deze mooie mijlpaal: het prachtige beeld op de voorzijde van dit 

boekje. 

Drukkerij Riezebos uit de Lier, vanaf de start betrokken bij KIMG, heeft dit 

boekje gedrukt, waarvoor dank!  

Uiteraard is er ook een digitale versie beschikbaar voor geïnteresseerden. 

Met dank aan allen die KIMG een warm hart toedragen voor hun 

betrokkenheid, steun en inzet op welke wijze dan ook. 

Veel lees en kijkplezier! 

KIMG 
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Mooie momenten: 

Overhandiging WestlandHart 2019, door wethouder Piet 

Vreugdenhil 

  

              

   
Foto’s Thierry Schut 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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KIMG actief in alle kernen van het Westland. 

……. X een kleine ingreep met mooi gevolg in het 

Westland: “Het begint met een kleine verandering, maar 

leidt vaak tot meer”(Lianne van de Eik). 

                                                                                                                                      

     

     

        

 

 

 

18 x 

49 x 

12 x 

1 x 

Maasdijk  

 

18 x 17 x 

12 x 

7 x 

1 x 
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Het “mooie gevolg” centraal:  

Wat betekende de “kleine ingreep” voor onze 

deelnemers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb weer lucht 

in mijn hoofd en 

een lichtje in mijn 

leven 

Een beter 

leven! 

Ik durf weer 

mensen uit 

te nodigen 

Ik ben zelf 

actiever 

geworden 

Sinds kort 

heb ik weer 

contact met 

mijn zoon 

Mijn kind 

heeft nu 

een eigen 

plekje om te 

studeren 

Ik ben zo blij met 

het schilderij dat ik 

samen met Marja 

maakte, ik kan 

veel kwijt in het 

schilderen 

We eten als gezin 

nu aan tafel en 

hebben hele 

gesprekken, dat 

waren we niet 

gewend 

Dat mensen 

dat voor je 

willen doen! 

Het 

gaat nu 

goed 

met ons 

Ik ben 

vrijwilliger 

geworden 

Mijn 

vertrouwen 

is terug 

Hulp accepteren 

vond ik lastig, maar 

ben nu heel blij dat 

ik dat wel heb 

gedaan. 

Een plan maken is 

ook iets doen en 

dat voelt goed, 

met positieve 

dingen bezig zijn  
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Een impressie van de “kleine ingrepen”: 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Alleen had ik dit 

niet kunnen doen. 

Mijn zoon is heel blij 

met zijn nieuwe 

kamer. 

Monster 
Van 

rommelzolder 

naar stoere  

jongenskamer 
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Er worden heel wat tuinen opgeknapt: 

 

 

 

 

 

“Mijn dochter neemt nu 

weer vriendjes mee 

achterom, ik schaam mij 

niet meer voor de tuin”  

De Lier 
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De inzet van kunst en creatie 

 

 

 

 

Naaldwijk 

“Ik ben weer 

kapitein op het 

schip, en heb de 

regie over mijn 

leven terug” 

 

Marja Ouwerling, 

kunstenares en 

Kunstzinnig 

dynamisch coach 

Samen aan de slag! 
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In ’s Gravenzande is er woordkunst: 

 (de spin is niet uit de schuur 

afkomstig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordkunstenares Lilian 

Hoogendoorn helpt een 

mevrouw met het 

samenstellen van een 

gedichtenbundeltje, 

maar eerst worden de 

spinnen uit de schuur 

verwijderd. 

“Ik ben heel blij met mijn 

spinnenvrije schuur, nu 

durf ik gewoon naar 

binnen en hou de schuur 

opgeruimd en netjes. Met 

Lilian stel ik een 

gedichtenbundel samen, 

dat is heel fijn! 
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De kracht van de inzet van kunst bij kinderen 

 

Kunstenares Sarina Missot 

aan het werk in een 

kinderkamer, samen met 

de betrokken kinderen. Zij 

maakten het ontwerp, 

onder leiding van Sarina 

kwam het op de muur! 

Ik voel mij 

nu beter 

thuis! 

Deelnemer: “Ik 

heb de graffiti 

van mijn naam 

zelf ontworpen 

en ben er heel 

blij mee! Het was 

fijn het samen te 

doen.” 

Sarina: tijdens 

het schilderen 

komen de 

verhalen los. 
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Een stel met 

trouwplannen is 

superblij met het 

nieuwe behang 

en zij zitten zelf 

niet stil, maar 

maken het huis 

tot een fijne plek 

ook voor de 

kinderen 

Ton: Het effect 

van de kleine 

ingreep op het 

leven van 

betrokkenen is 

steeds weer 

verbluffend! 

We hielpen een mevrouw met het 

opknappen van de slaapkamer, 

vanwege haar gezondheid hard 

nodig! 

Wateringen 
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Verbreden van een poortdeur 

voor de doorgang van een 

scootmobiel, meneer kan er 

eindelijk weer op uit! 

Opknappen van een tuin 

waarbij bewoonster haar 

scootmobiel weer makkelijker 

in de daarvoor bestemde 

groene box kan stallen. De 

buren helpen mee!   

‘s Gravenzande 

Het oude 

schuurtje 

werd 

afgevoerd 
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De inzet van opruimcoaches werkt!   

  

 
Opruimcoach Fabienne Kwakkenbos, foto Michel Kort 

 

 

 

 

 

“Dit aanpakken 

geeft zo’n rust in 

mijn hoofd! Ik 

kan het zelf niet 

overzien” 

 

Met de inzet van professionele  

opruimcoaches Fabienne 

Kwakkenbos en Ingrid van der 

Meijs van 

OrgaNice Yourself en Fijn 

Opgeruimd 
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Kinderen centraal! 

 

        

 

Er worden heel wat 

kinderkamers 

opgeknapt! 

 

Monster 

Honselersdijk 

Poeldijk 

Met creatief 

(her)gebruik 

van 

materialen 
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Creatieve oplossingen! 

 

 

 

 

 

 

Een mevrouw is toe aan 

meer kleur en vrolijkheid in 

huis 

Naaldwijk 

Met beperkte 

middelen een 

groots effect 
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Vrijwilligers die het mogelijk maken…. 

 

            

   

 

      

Mia, Ton, Nol, 

Cock, Simon, 

Robbert, Herman 
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Opruimcoach 

Fabienne, Ada,  

Cock M, Frans, 

Cock 

Met dank aan de vele uren werk door de vrijwilligers 

(laagdrempelig en deskundig, ieder op zijn/ haar eigen 

terrein). 
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En nog meer betrokken vrijwilligers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connie 

Ingrid 

Steven 

Linda 

Anjo 

Lonneke 

Paula 

Marja 

Arie 

Andre 

Peter 

Helma 

Frank 

Dennis 

Marieke 

(projectleider 

nazorg) 

 

Projectleider Frans: 

“ Sommige 

deelnemers zie je 

helemaal 

opknappen, dat 

geeft een kick”. 

Ingrid van der Meijs 

van Fijn Opgeruimd: 

“wat fijn dat 

mevrouw de zolder 

zelf gaat oppakken: 

dit is toch eigenlijk 

waar we het voor 

doen!” 
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Meer dan 80 bedrijven ondersteun(d)en KIMG: 

o.a. 

 

 

  

 

 

 

Solits zet zich regelmatig in 

voor KIMG 

De Huizenruimer bracht een 

gebruikte laminaatvloer naar 

een gezin 

Paul Sosef verfde een 

plafond met een appeltaart 

van KIMG in return 

Justin en 

Brenda 

van Solits 

Paul Sosef en 

projectleider 

Connie 
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Een appeltaart voor onze sponsors! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger Linda bakt de 

allerbeste appeltaarten: 

naar wens met veel of 

weinig rozijnen 
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Professionele aanmelders vonden de weg 

naar KIMG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKT 

Westland  
Vitis 

Welzijn 

Middin 

Directzorg 

DOEL 

Delfland 

Vluchtelingen

werk 

Gemeente 

Jeugdformaat 

Ipse de 

Bruggen 

Perspektief 

Nazorg 

Westland 

Multi Care DH 

PCI Poeldijk 

School ’s cool 
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Dick Klinkspoor 

meldde een 

mevrouw aan met 

een verwaarloosde 

tuin, mevrouw 

werkte zelf hard 

mee 

Een zorgregisseur van het 

SKT aan het woord: 

“Bedankt voor de 

terugkoppeling, en voor 

het fantastische werk wat 

jullie leveren!” 

Sociaal makelaar Helma 

van der Wijden : “De 

fotopanelen zijn de kers 

op de taart na het 

opknappen van meneer 

zijn woonkamer. Het huis is 

weer zijn THUIS en geeft 

hem een positief gevoel” 



 

24 

 

Ambities: 

 

 

  

 

 

 

 

Ontwikkeling van 

een waaier: 

 KIMG Nazorg  

Ook nu al biedt 

KIMG incidenteel 

nazorg op maat. 

Speciale aandacht voor het kind: 

Achter de voordeur achter de 

schooldeur in ontwikkeling: een goede 

leefomgeving is de basis om als gezin 

verder te komen 

Aandacht voor 

energiebesparende 

maatregelen op 

maat ! 
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                               Bijlagen 

 

               

 

 

 

Het KIMG 

koffertje met 

daarin de 

folders gaat 

overal mee 

naar toe! 

Iemand 

aanmelden? 

Wat 

betekent het 

om deel te 

nemen? 

Iets als 

bedrijf 

betekenen 

Vrijwilliger 

worden? 
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Sinds 2019 heeft KIMG een rubriek in Groot 

Westland. 

Verschenen artikelen in Groot Westland (e.a. media): 

• Bijlage 1. Sommige deelnemers zie je helemaal opknappen 

• Bijlage 2. Van een opgeruimd huis naar een opgeruimd hoofd 

• Bijlage 3.  KIMG levert daadwerkelijk meerwaarde 

• Bijlage 4. Vrijwilliger ondanks beperkingen 

• Bijlage 5. Solits doet graag zaken met Kleine ingrepen, Mooie gevolgen 

• Bijlage 6. Compassiebeer: Hart onder de riem voor tuinders 

• Bijlage 7. KIMG en de inzet van kunst! 

• Bijlage 8. Westlandse kringloopwinkels dragen KIMG een warm hart toe 

• Bijlage 9. Linda brengt sfeer in het interieur door kleine veranderingen 

• Bijlage 10. Het begint met een kleine verandering maar leidt vaak tot meer 

• Bijlage 11. Reddingsbrigade Monster draagt KIMG een warm hart toe 

• Bijlage 12. Voor Lilian Hoogendoorn is taal gereedschap om te verbinden 

• Bijlage 13. “Achter de voordeur, Achter de schooldeur” binnenkort ook in Westland 

• Bijlage 14. Het PCI Poeldijk 

• Bijlage 15. Op de Pijp met…..Peter en Wilma Tangel (start rubriek in Groot Westland) 

• Bijlage 16. Van Nierop in actie voor KIMG (2018) 

 

• Bijlage 17. Rimpeleffect (artikel in de Optimist) 

• Bijlage 18. Een steuntje in de rug achter de voordeur (nominatie Westland Hart) 

• Bijlage 19. KIMG groeit door in Westland (artikel in Gezond zijn beter worden) 

• Bijlage 20. Westland Hart voor KIMG en Inloophuis Carma 

 

Met dank aan Groot Westland en alle interviewers/ schrijvers, waaronder: 

Wilma Broch (en redactie Groot Westland), Patty Knoops, Dennis Chafia, Frans van 

Staalduinen, Lilian Hoogendoorn, Kees Huisman, Peter Tangel 

Met dank aan Fred Louter voor het artikel in het blad Gezond Zijn Beter Worden. 

 

Voor meer informatie: 

www.stichtingkimg.nl 

patangel@kabelfoon.nl 

Algemeen coördinator:  

Wilma Tangel 

06-23208268 
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Bijlage 1. Sommige deelnemers zie je 

helemaal opknappen 
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Bijlage 2. Van een opgeruimd huis naar een 

opgeruimd hoofd 
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Bijlage 3.  KIMG levert daadwerkelijk 

meerwaarde 
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Bijlage 4. Vrijwilliger ondanks beperkingen 
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Bijlage 5. Solits doet graag zaken met kleine 

ingrepen, Mooie gevolgen 
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Bijlage 6. Compassiebeer: Hart onder de riem 

voor tuinders 
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Bijlage 7. KIMG en de inzet van kunst! 
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Bijlage 8. Westlandse kringloopwinkels dragen 

KIMG een warm hart toe 
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Bijlage 9. Linda brengt sfeer in het interieur 

door kleine veranderingen 
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Bijlage 10. Het begint met een kleine 

verandering maar leidt vaak tot meer 
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Bijlage 11. Reddingsbrigade Monster draagt 

KIMG een warm hart toe 
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Bijlage 12. Voor Lilian Hoogendoorn is taal 

gereedschap om te verbinden 
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Bijlage 13. “Achter de voordeur, Achter de 

schooldeur” binnenkort ook in Westland 
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Bijlage 14. Het PCI Poeldijk 

 

Zonder de inzet van betrokken vrijwilligers zou KIMG haar doel, mensen die 

het moeilijk hebben een steuntje in de rug geven, niet kunnen realiseren. 

Daarnaast komt er regelmatig hulp vanuit andere hoeken, waardoor onze 

stichting in staat is meer mensen de helpende hand te bieden.  

Een van de partijen waar KIMG mee samenwerkt is de Parochiële Caritas 

Instelling (oftewel het PCI) in Poeldijk. Tijd dus om nader kennis te maken met 

enkele mensen achter de schermen, in dit geval Jan van Dijk (voorzitter) en 

Frans van Velthoven (penningmeester).  

Het PCI heeft als belangrijkste doel het (financieel) ondersteunen van mensen 

in nood, maar biedt ook de helpende hand als er contact moet worden 

opgenomen met instanties zoals de overheid of de Sociale Dienst van de 

gemeente Westland. Vooral bij ouderen kan dit soms onoverzichtelijk zijn. 

Maar bovenal wil het PCI  voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet 

en streeft men ernaar dat kinderen naar school kunnen blijven gaan zodra 

zich binnen een gezin problemen voordoen.  

Ieder jaar worden er bovendien een aantal activiteiten georganiseerd om 

mensen een helpende hand toe te steken. Jan vertelt: “Regelmatig kunnen 

wij een beroep doen op de plaatselijke supermarkt Jumbo Boere. Zij 

sponsoren ons bij de aanschaf van waardebonnen, die rond de Kerst 

bezorgd worden bij gezinnen, die het niet zo breed hebben. Ook ontvangen 

deze gezinnen een kerstpakket, welke verzorgd worden door de ISW 

Irenestraat Poeldijk. Daarnaast leggen wij contact met de Voedselbank, 

welke gezinnen afhankelijk van hen zijn. Ook zij ontvangen een waardebon 

van de lokale supermarkt. Een derde categorie, waar wij een bon brengen, 

zijn de gezinnen, die  begeleid worden door de schuldhulpmaatjes.” 

Jaarlijks in het voorjaar houdt het PCI samen met de Hervormde gemeente 

Poeldijk een inzamelingsactie van levensmiddelen bij de Jumbo supermarkt. 

De levensmiddelen die wij bij deze actie ontvangen gaan rechtstreeks naar 

de Voedselbank Westland. Bij de laatste actie werden er 90 kratten met 

producten ingezameld. 
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Hartverwarmende activiteiten, met als doelstelling het leven voor mensen in 

(financiële) nood weer wat lichter te maken. Jan noemt een voorbeeld wat 

hem is bijgebleven. “Enkele jaren geleden kregen we te maken met een 1-

ouder gezin met 4 kinderen. Het jongste kind werd ernstig ziek met veel 

ziekenhuisopname en het gezin kon het op een gegeven moment financieel 

niet meer bolwerken. Een schrijnende situatie. Dit gezin hebben we enkele 

jaren kunnen ondersteunen met een bijdrage, zodat het gezin in deze toch al 

moeilijke tijd ook niet nog eens te maken kreeg met een gedwongen 

verhuizing.”  

Je zou verwachten dat mensen in nood de weg naar het PCI wel weten te 

vinden, maar dat blijkt niet het geval te zijn. “Mensen vinden het moeilijk om 

hun problemen kenbaar te maken, schamen zich daar vaak voor of zijn te 

trots om hulp aan te nemen. Men kent elkaar, het is een kleine 

gemeenschap” zegt Jan. “Ontzettend jammer natuurlijk, want wij kunnen 

over het algemeen snel schakelen en hulp bieden. Men meldt zich niet 

rechtstreeks bij ons aan, maar doordat we nauw contact houden met 

bijvoorbeeld de sociaal makelaar van Vitis Welzijn en de plaatselijke scholen 

kunnen we redelijk vinger aan de pols houden” vult Frans aan. Jan vervolgt: 

“We hebben daar wel iets op gevonden. Ieder jaar worden er een aantal 

enveloppen met inhoud verstrekt aan de directeuren van de scholen, die 

deze enveloppen naar eigen inzicht en zonder bekendmaking van namen 

kunnen schenken aan gezinnen die problemen ondervinden. Zo blijft de 

privacy van mensen gewaarborgd en kunnen wij toch die ondersteuning 

bieden aan hen die het nodig hebben.” 

Het contact met KIMG ontstond via Helma van der Wijden van Vitis Welzijn. 

Helma legde de verbinding en wees het PCI op de activiteiten van KIMG. De 

samenwerking werkt voor beide partijen goed: het PCI doneert met enige 

regelmaat een bedrag, dat KIMG vervolgens gebruikt om een woning op te 

knappen, kleine veranderingen in het interieur aan te brengen of een tuin op 

te knappen. Aan de andere kant meldt het PCI mensen aan bij KIMG die juist 

met deze activiteiten geholpen kunnen worden. Een mooie en waardevolle 

samenwerking dus, waarbij er sprake is van een win-win situatie! 
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Zijn er momenteel meer aanvragen door Corona of is er juist sprake van 

minder aanmeldingen? Frans geeft aan dat er sprake is van het laatste. “De 

verwachting was dat er juist in deze moeilijke tijd meer aanmeldingen zouden 

zijn. Helaas komen veel mensen in de problemen door de gevolgen van de 

pandemie. Maar waarschijnlijk zijn mensen toch wat voorzichtiger met 

langskomen, binnenstappen is nu gewoon wat lastiger.” Hij vervolgt: “Toch is 

het belangrijk dat mensen durven aangeven dat ze hulp kunnen gebruiken. 

Daarbij is het goed om te weten dat, hoewel van Katholieke oorsprong, het 

PCI hulp kan bieden aan een ieder die deze hulp nodig heeft, ongeacht 

achtergrond of geloof. We hopen dan ook dat iedereen die onze hulp kan 

gebruiken (voor jezelf of voor een ander), ons weet te vinden…” 
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Bijlage 15. Op de Pijp met…..Peter en Wilma 

Tangel (start rubriek in Groot Westland)
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Bijlage 16. Van Nierop in actie voor KIMG 

(2018) 
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Bijlage 17. Rimpeleffect (artikel in de Optimist) 
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Bijlage 18. Een steuntje in de rug achter de 

voordeur (nominatie Westland Hart) 

Kleine ingrepen, Mooie gevolgen 

Een steuntje in de rug achter de voordeur  

 

Tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben: het kan iedereen overkomen. 

Stichting 'Kleine ingrepen, Mooie gevolgen' biedt met vrijwilligers de helpende 

hand door samen met de (aangemelde) deelnemers iets te doen in hun 

eigen woon- en leefomgeving. Klussen zoals verven en behangen, oftewel 

een kleine ingreep waarmee een 'springplank' wordt gebouwd voor een frisse 

(her)start. 

Ieder mens, hoe kwetsbaar diens omstandigheden ook zijn, heeft het in zich 

om te groeien, te leren en te veranderen. Het gaat erom die kracht bij 

mensen op te sporen en te mobiliseren. Een relatief kleine ingreep in de 

directe omgeving kan ontzettend veel doen en een verrassende positieve 

wending geven aan het leven. KIMG zet vrijwilligers in 'achter de voordeur' bij 

mensen. Daarbij geldt het credo: 'maatwerk'. De wens van de deelnemer 

staat centraal bij 'de kleine ingreep'; de vrijwilligers gaan met de mensen met 

een hulpvraag in gesprek. "Ze luisteren goed, formuleren samen met de 

deelnemer een heldere wens en maken daarna in samenspraak een plan", 

legt algemeen coördinator Wilma Tangel uit. "Vervolgens bekijken we wie 

nodig zijn om het plan te realiseren en wie materialen of diensten willen 

sponsoren. Dan gaan we aan slag. De uitvoering gebeurt door de vrijwilligers, 

ondersteund door de deelnemers." 

De vrijwilligers van KIMG zijn mensen van verschillende pluimage en met 

uiteenlopende achtergronden. Ze maken zich o.a. verdienstelijk als 

projectleider, structuur aanbrenger, kunstenaar of klusser. Ton valt in de 

laatste categorie en is vrijwilliger van het eerste uur. "Ik wil niet achter de 

geraniums zitten en help graag anderen", motiveert hij zijn beweegredenen 

om zich belangeloos in te zetten. "De mensen zijn altijd dankbaar. Je ziet ze 

opfleuren." 

"Iedere vrijwilliger is een (onmisbaar) 'radertje' in het geheel", vervolgt Wilma. 

"Het één kan niet zonder het ander. Ze helpen met kleine ingreep bij mensen 

die het op dat moment zelf niet georganiseerd krijgen. Hoewel het vaak om 

iets kleins gaat, is het resultaat doorgaans verbluffend. Deelnemers hebben 

weer in iets plezier, krijgen weer vertrouwen in zichzelf en anderen, worden 

actiever, weten meer structuur in het dagelijks leven te brengen en er komt 

meer rust in het hoofd voor belangrijke zaken zoals de relatie met de 
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kinderen", somt de Wateringse uit de losse pols een paar mooie gevolgen op. 

Aanmeldingen vinden plaats door Vitis Welzijn en het Sociaal Kernteam 

Westland, maar bijvoorbeeld ook door Doel Delfland, kerken en Middin. KIMG 

werkt duurzaam, zoekt naar creatieve oplossingen, hierdoor en door de steun 

van velen, kunnen de kosten (zeer) laag worden gehouden. KIMG heeft de 

afgelopen jaren al veel gezinnen mogen helpen. De nominatie voor de 

vrijwilligersjaarprijs is voor Wilma de spreekwoordelijke kers op de taart. Ze ziet 

het als een erkenning voor de bevlogen inzet van iedereen die bij KIMG 

betrokken is. "We zijn uit het niets begonnen. Als je kijkt waar we vandaan 

komen, dan is het fantastisch om nu dit mee te kunnen maken. Het voelt 

enorm goed om genomineerd te zijn. Onze vrijwilligers zijn bescheiden, willen 

liever niet in de schijnwerpers staan, maar besteden ondertussen veel tijd aan 

hun werk in de gezinnen." 

Ze geeft aan heel vereerd te zijn met de nominatie, maar ook erg verrast. "Ik 

werd er zelfs een beetje emotioneel van." Hoe zij de kansen van KIMG 

inschat? Wilma: "Het blijft appels met peren vergelijken. Genomineerd zijn is al 

heel bijzonder." 
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Bijlage 19. KIMG groeit door in Westland 

(artikel in Gezond zijn beter worden) 
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Bijlage 20: Westland hart voor KIMG en 

Inloophuis Carma 

 

 


