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Stichting Peuterfonds organiseert sportvisevenementen 
voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking. Onlangs gingen de Peuterfondsvrijwilligers 
vissen met de scouts van Wepadojeb uit Utrecht. Hét 
Visblad nam poolshoogte aan de Catharijnesingel.
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VISPRET MET HET 
PEUTERFONDS

de hengel standaard over aan de 
kinderen”, zegt Tsak Kin Man, be-
stuurslid van het Peuterfonds en de 
man die bij dit evenement het aan-
spreekpunt van deze organisatie is. 
“Het is vandaag de bedoeling om ze 
de ervaring van het vangen van een 
vis te laten beleven en ze tevens een 
heerlijke dag aan de waterkant te 
bezorgen.”
 
JOEKEL
Daar hoeven we bij Bo niet aan te 
twijfelen. Die heeft binnen vijf mi-
nuten een beste brasem aan de lijn 
en kan zijn lol niet op. “Dat is een 
joekel zeg! En nog wel mijn eerste 
zelf gevangen vis ook. Het was dus 

een goede keuze om geen worm 
maar een made aan de haak te han-
gen”, juicht hij. Na een kort verblijf 
op de onthaakmat en een paar snel-
le foto’s, plonst de ‘platte’ het water 
van de Catharijnesingel in. Na de 
nodige felicitaties en schouderklop-
jes van de andere vissers en vrijwil-
ligers om hem heen, antwoordt Bo 
bevestigend op de vraag van zijn 
begeleider om te proberen nog een 
vis te vangen. “Ja hoor, kom maar 
op. Ik heb er zin in!” Het nieuws van 
de eerste vangst doet al snel de ron-
de over de steiger en spoort de an-
dere kinderen aan om nog eens ex-
tra hun best te doen – ook als ze de 
hengel niet zelf vasthouden.

O ndanks het bomme-
tje suiker (een flink 
stuk taart plus een 
beker limonade) dat 
de elf scouts van We-

padojeb zojuist hebben geconsu-
meerd in de serre van het Bartholo-
meus Gasthuis, zitten ze nu muisstil 
en geconcentreerd te vissen aan de 
Catharijnesingel in hartje Utrecht. 
Aan de zijde van ieder kind zit een 
begeleider van de Stichting Peuter-
fonds. Bij het ene koppeltje houdt de 
scout zelf de hengel vast, waar dat 
vanwege een lichamelijke beper-
king niet mogelijk is doet de Peuter-
fondsvrijwilliger het viswerk. “Maar 
zodra er een vis aanbijt, geven we 

CONCENTRATIE 
Michelle Osterhaus ziet het geheel 
tevreden aan. “Het is echt bijzonder 
dat de kinderen (jongens en meis-
jes van 11 t/m 15 jaar) zo geconcen-
treerd en stil zitten te vissen. Nor-
maal gesproken zijn ze veel drukker 
en vaak ook best snel afgeleid”, zegt 
de coördinator van Scouting Wepa-
dojeb (Wees Paraat en Doe je Best) 
uit Utrecht. Het visuitje van van-
daag is een afwisseling op de an-
dere activiteiten die ze bij hun scou-
tingopkomsten organiseren – zoals 
hiken, buitenspelen, koken en mu-
seumbezoek. “De kinderen kunnen 
zo op een mooie en veilige manier 
kennismaken met de hengelsport. 

Dit is echt een toplocatie met de rol-
stoelvriendelijke steiger. En de pro-
fessionele begeleiding vanuit het 
Peuterfonds is ook geweldig. Ieder-
een draagt een zwemvest, heeft een 
persoonlijke begeleider en is nooit 
alleen zodat er werkelijk niets mis 
kan gaan.”

NAAR DE ZIN
Dat is bij de lunch in het Bartho-
lomeus Gasthuis ook het geval: de 
patat en snacks gaan erin als zoete 
koek. Een door het Peuterfonds ge-
charterde goochelaar laat de kids 
ondertussen versteld staan door en 
hard lachen om zijn trucs. Ondanks 
dat de vangsten niet echt dende-

rend zijn – de ietwat bedeesde Lisa 
gaat na anderhalf uur hengelen in 
de pauze aan kop met drie vissen; 
een voorn en twee baarzen – heeft 
iedereen het fantastisch naar zijn 
zin. Daar doet de stortbui die kort 
na de lunch losbarst ook helemaal 
niets aan af. De partytent die Peu-
terfondsbestuurder Marco de Niet 
als materiaalpost heeft ingericht, 
dient nu onvoorzien ook als verza-
mel- en schuilplaats tegen de regen. 
Maar slechts kortstondig. De bui is 
nog niet eens helemaal voorbij, of 
de eerste kinderen willen alweer te-
rug naar de steiger. “Zie je wat een 
feest het is?! Daar doe je het alle-
maal voor”, zegt De Niet.

Elk kind krijgt een eigen begeleider. En alle deelnemers dragen een zwemvest. Het Peuterfonds laat gehandicapte kinderen op een mooie en veilige manier kennismaken met de hengelsport.

In het 9-jarig 
bestaan van het 

Peuterfonds hebben 
inmiddels zo’n 850 kin-
deren een fantastische 

dag aan het water 
beleefd
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– wordt door Jalal met luid gejuich 
ontvangen. “Waarschijnlijk is er nog 
nooit iemand zo blij geweest met de 
vangst van een grondeltje”, zegt Kin 
Man lachend. Al is hij zelf stiekem 
ook wel een beetje blij met de inva-
sieve exoot. “Die hebben onze eve-
nementen al meermaals gered.”

ALLEMAAL WINNAARS
De grondels helpen Jalal in Utrecht 
ook om de eerste plek te veroveren 
(er wordt bij deze 'wedstrijd' op aan-
tallen gevist). Nadat iedere deelne-
mer bij de prijsuitreiking een me-
daille plus Stekkie hengel met tuigje 
heeft ontvangen en op de foto is ge-
zet, pakt hij als extraatje de hoofd-

prijs in de vorm van de Peuterfonds-
Cup. Stralend neemt Jalal de beker 
in ontvangst. “Maar vergeet niet dat 
jullie allemaal winnaars zijn”, roept 
Kin Man boven het rumoer uit 
dat voorafgaat aan de afsluitende 
groepsfoto. Daarna worden de kin-
deren door hun ouders opgehaald 
en gaan Osterhaus en de andere be-
geleiders van Scouting Wepadojeb 
nog even langs het verzamelpunt in 
het Bartholomeus Gasthuis. De zak 
met speelgoed – die ze uit voorzorg 
hadden meegenomen voor als de 
scouts het vissen onverhoopt niet 
leuk zouden vinden – is de hele dag 
onaangeroerd gebleven en kan zo 
mee terug naar het troephuis.

>> STICHTING PEUTERFONDS 
Ieder jaar organiseert Stichting Peuterfonds vijf evenementen voor kinderen van 5 tot 15 jaar met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking. De 15 tot 20 deelnemers bij ieder evenement zijn afkomstig van 
scoutingclubs, scholen en woongroepen door heel Nederland en worden door het Peuterfonds uitgeno-
digd voor een onvergetelijke visdag. In het negenjarig bestaan van het Peuterfonds hebben inmiddels zo’n 
850 kinderen een fantastische dag aan het water beleefd. Stichting Peuterfonds draait op de inzet van vrij-
willigers en sponsoren (waaronder Sportvisserij Nederland). Extra middelen en mensen zijn altijd welkom 
om meer te kunnen betekenen voor kinderen met gezondheidsproblemen. Wil jij sponsor of vrijwilliger 
worden? Neem dan contact op via de daarvoor bestemde formulieren op www.peuterfonds.nl. 

GRONDEL GELUK
Nadat iedereen is voorzien van een 
droog stoeltje, gaan de dobbers aan 
de vaste hengels weer te water. Her 
en der wordt middels een werphen-
gel ook een feederkorf vlak tegen de 
overkant aan gegooid om de kans 
op vis te vergroten. En natuurlijk 
omdat ‘vissen met een werpmolen 
cool is’, zoals Djino het verwoordt. 
Toch is het in de laatste twee uur 
van de wedstrijd heel ergens anders 
te doen. Namelijk vlak voor én ach-
ter de steiger waarop door de deel-
nemers wordt gevist. Daar plukken 
Jalal en zijn begeleider in een regel-
matig tempo de nodige grondels 
vandaan. Iedere vis – hoe klein ook 

Vrijwil-
ligers zijn 

welkom; meld 
je aan op www.

peuterfonds.
nl!

Dankzij het Peuterfonds beleven de kinderen de bijzondere ervaring van het vangen van een vis.


