
Op 10 november 2008 zag de Stichting PeuterFonds het licht, geboren 
uit enthousiasme, de liefde voor de hengelsport en uit een sterke drang 
om iets terug te doen voor de maatschappij. Nu, 10 jaar later, staat het 
PeuterFonds nog steeds als een huis. De hoogste tijd dus om de Beet-

redactie op pad te sturen en de mannen achter dit prachtige initiatief aan 
de tand te voelen. Wie zijn zij en wat drijft hen? 

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID VAN HOOG NIVEAU

Het bestuur van de stichting 
bestaat uit vijf gedreven 
personen. Zij organiseren de 
evenementen, hebben contact 
met vrijwilligers en sponsors en 

zorgen voor het bijhouden van de diverse 
internetkanalen.
We trappen af met initiatiefnemer, 
mede-oprichter en scheidend voorzitter 
Rolf Bouman over de oprichting van het 
Peuterfonds: “Het hele 
initiatief is ontstaan uit 
een roofvisdag die ik 
vanaf 2003 organiseerde 
voor een stel vrienden 
en volgers van mijn 
weblog: De Peuteraar. 
Die roofvisdag werd op 
een gegeven moment zo 
populair dat ik bedacht 
om inschrijfgeld te reke-
nen. Zo kwam het dat ik 
opeens €500 had en niet 
zo goed wist wat ik daar-
mee moest, het voelde 
niet als mijn geld. Samen 
met Ruud Schwegler uit Oude Meer, de 
plek waar de roofvisdag altijd plaatsvond, 
bedachten we dat het misschien leuk zou 
zijn om iets voor zieke kinderen te doen 
binnen de hengelsport. Twee weken later 
en inmiddels versterkt met Tom Gerrets, 
bleek dat iedereen die we spraken over 
onze plannen, enorm enthousiast was. 
Weer twee weken later konden we ons 
al verheugen op 17 sponsors en 
30 vrijwilligers en werd de gang 
naar de notaris gezet. Dat was 10 
november 2008.”
Huidig secretaris Tsak Kin 
Mann is ook al vanaf het begin 
verbonden aan het Peuter-
fonds: “Samen met een 

Wat een grote vis!

groep Chinezen deed ik tijdens het eerste 
event een leeuwendans om het Peuter-
Fonds geluk en voorspoed te wensen. 
Nou, dat is wel gelukt! In 2014 besloot ik 
toe te treden tot het bestuur, eerst als pen-
ningmeester en tegenwoordig als secreta-

ris. Wat er aan de achterkant van de stich-
ting allemaal gebeurt, is voor de meeste 
mensen niet zichtbaar en dat is eigenlijk 
ook wel goed. Uiteindelijk draait het om 
de kinderen en dat zij een topdag heb-
ben. Ik put heel veel energie uit die blije 
gezichtjes en ik vind het zeer bevredigend 
om binnen mijn hobby vissen wat terug te 
kunnen doen voor de maatschappij.”

PEUTEREN
Hoezo de naam PeuterFonds? Waarom 
heet de stichting niet Jeugd-Vis-Fonds of 

zo? Dat is toch veel duidelijker? De 
mannen moeten hier om lachen: “Ja, 

dat horen we wel vaker, ongeveer 
50x per jaar. Het is inderdaad een 
beetje een verwarrende naam, 
bijna iedereen denkt dat het 
allemaal bedoeld is voor peu-
ters. Maar dat klopt niet. Het 
woord PeuterFonds komt van 

10 JAAR 
STICHTING 

PEUTERFONDS

Een topvis voor 
een topventje!

Ook forellen  
zijn welkom.
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Stichting PeuterFonds
De stichting heeft als doelstelling het 
organiseren van volledig verzorgde visdagen 
door heel Nederland voor groepen kinderen die 
gezondheidsproblemen hebben. Hierbij wordt 
een unieke 1-op-1 begeleiding geboden, ieder kind heeft gedurende de visdag zijn 
eigen vrijwilliger. Vanaf de eerste minuut is het feest, de jongeren worden ontvangen 
met taart en een drankje en na een korte briefing is het tijd om te vissen. Veiligheid 
staat voorop, dus iedere deelnemer krijgt een zwemvest aan. Tijdens 

de lunch is er altijd een stukje amusement; 
een clown, goochelaar of acrobaat. Na de 
middagsessie volgt de prijsuitreiking, ieder kind 
krijgt een medaille en een hengel mee naar huis. 
De winnaar mag de grote PeuterFonds-cup 
in ontvangst nemen. In de afgelopen 10 jaar 
hebben op deze manier bijna 1000 kinderen de 
hengelsportdag van hun leven meegemaakt.
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het Bargoense woord ’peuteren’, en dat be-
tekent zoveel als het vissen met een klein 
hengeltje, vandaar PeuterFonds.”
Penningmeester Erik Froger is sinds 2014 
betrokken bij het Peuterfonds: “Ik kende 
de stichting al van internet en besloot sa-
men met mijn broer Juri om eens te gaan 
praten met de bestuursleden. Dat was 
op de Visma in Rotterdam, daar stonden 
de mensen van het PeuterFonds in een 
standje om uit te dragen hoe belangrijk 
dit initiatief is en om gelden te werven om 
door te kunnen met het organiseren van 
evenementen. De toewijding van de aan-
wezige vrijwilligers sprak mij direct zeer 
aan en ik besloot om meer te willen doen. 
Vanaf 2016 ben ik de penningmeester en 
na het afscheid van Rolf, mag ik mij met 
trots de voorzitter noemen.”
Ook broer Juri Froger werd meteen 
enthousiast en wilde de organisatie graag 
helpen: “Wat Erik hierboven stelt, dat on-
derschrijf ik. Ook ik was meteen gechar-

meerd van het hele idee en wilde een rol 
gaan spelen in de organisatie. Door mijn 
achtergrond als grafisch vormgever kon ik 
direct aan de slag om de verouderde web-
site en huisstijl eens stevig aan te pakken. 
Als ik dan op zo’n visdag al die kinderen 
blij zie zijn, de vrijwilligers met prachtige 
shirts en petten vol overgave zich zie in-
zetten, dan weet ik het echt zeker. Dit was 
de enige juiste beslissing!”
Robin Smit was al jarenlang vrijwilliger 
bij de stichting toen hij door het bestuur 
werd benaderd of hij misschien meer 
wilde doen. “Met het naderende af-
scheid van de voorzitter was het zaak het 
bestuur uit te breiden om zodoende een 
gezonde organisatie te behouden. Vorig 
jaar juni was dan het moment dat ik mij-
zelf officieel bestuurslid mocht noemen. 
Ik vind het fascinerend om te zien hoe 
alles op zo’n visdag zo vlotjes verloopt. 
Al die uren en dagen van voorbereiden 
worden dan ’uitbetaald’. Ik ben er echt 

trots op dat ik onderdeel ben van deze 
fantastische club!”

HOOGTEPUNTEN
Het blijkt lastig het absolute hoogtepunt 
uit de afgelopen tien jaar te benoemen. 
“Dat is bijna niet te beantwoorden, er 
zijn er teveel”, antwoordt Erik. “Tja, daar 
heeft hij echt gelijk in”, pakt Rolf over. 
“De keren dat wij Official Charity van de 
internationale hengelsport beurs EFTTEX 
waren, de spontane donaties van hengel-
sportverenigingen, de tekeningen die we 
na evenementen kregen opgestuurd van 
dolenthousiaste kinderen, waar moeten 
we beginnen? Nou ja, het draait alle-
maal om die kinderen. Ik herinner me 
één moment dat ik tranen in mijn ogen 
kreeg van ontroering. Tijdens een event 
in Zuid-Holland was er een moeder die 
erop stond aanwezig te zijn tijdens de hele 
dag. Normaal doen we dat niet want het 
kan afleiden als er ouders tijdens het event 
aanwezig zijn. Haar dochter was zwaar 
gehandicapt, geestelijk en lichamelijk. Op 
een gegeven moment komt ze naar ons 

toe, de tranen stromen over haar wangen 
maar haar ogen stralen van geluk: “Ze 
lacht, ze lacht, ze heeft nog nooit gela-
chen!” en inderdaad, het meiske zit met 
een brede grijns in haar rolstoel en maakt 
hikkende geluidjes. Toen moesten we wel 
even een paar keer goed slikken hoor!”
Toch zijn er ook dieptepunten. Rolf: “Ja, 
die zijn er zeker. Ooit moesten we een eve-
nement tot 5x toe organiseren omdat er 
steeds wat misliep met de doelgroep, dat 

Scheidend voorzitter Bouman vist 
op alles wat zwemt.

“De kracht van het 
 PEUTERFONDS zit ’m 
in de maatschappelijke 

betrokkenheid”.

De dag van zijn leven.

Tsak met een 
monster van 
een snoek.

LINKS: Erik, de nieuwe voorman van het 
PeuterFonds, is een echte grachtenvisser. 
MIDDEN: Juri Froger is gek op mooie 
karpers. RECHTS: Ook het nieuwste 
bestuurslid Robin Smit vist graag.
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is wel echt een hele opgave. Of de keer dat 
een sponsor ons dreigde voor het gerecht 
te slepen omdat wij hun logo op een flyer 
hadden gezet. Dat valt echter allemaal 
in het niet met de kinderen van wie wij 
afscheid hebben moeten nemen. Een van 
de gemeenste ziekten die wij geregeld te-
genkomen is de ziekte van Duchenne, een 
progressieve spierziekte waarbij kinderen 
langzaam de controle over hun spieren 
kwijtraken. Als je te horen krijgt dat een 
vrolijke guit die een half jaar eerder nog 
keihard zat te glimmen aan de waterkant 
inmiddels is overleden, dan doet dat 
een hoop met je. Diepere dieptepunten 
bestaan er niet.” 

NON-PROFIT
Erik Froger ziet de toekomst van het 
Peuterfonds enorm positief in: “De kracht 
van het PeuterFonds zit ’m in de maat-
schappelijke betrokkenheid van enorm 
veel hengelsportbedrijven en de ruim 100 
vrijwilligers. Zonder die twee groepen is 
er eenvoudigweg geen stichting mogelijk. 
Daarnaast hebben wij onze financiën pri-
ma op orde, we zijn sterren in het niet uit-
geven van geld! Al jaren komen we rond 
van hetzelfde budget. Dat heeft voor een 
groot deel te maken met het feit dat wij 
niet aan salarissen of vrijwilligersvergoe-
dingen doen, wij zijn ECHT non-profit. 
Sporadisch maakt een vrijwilliger gebruik 
van de mogelijkheid om reiskosten te 
declareren. Dat is ook allemaal in te zien 
op de website van de belastingdienst 
(www.anbi.nl) waar we onze jaarver-
slagen plaatsen. We streven ernaar 
om per jaar 5 à 6 evenementen 
te organiseren, steeds in een 

andere provincie, voor groepen van 15 tot 
20 kinderen. Gezien alle reacties van de 
buitenwacht, voorzie ik een rooskleurige 
toekomst’!
Scheidend voorzitter 
Rolf Bouman is het 
daarmee eens: 
“Tien jaar van 

mijn leven heb ik in de stichting zitten, ik 
heb gelachen, geknokt, gejankt. Ik zie het 
PeuterFonds als mijn derde kindje. En net 
zoals met ’echte’ kinderen, komt er een tijd 
dat je het moet loslaten. Ik blijf natuur-
lijk voor eeuwig vrijwilliger, dat moge 

duidelijk zijn. Voor nu is het echter klaar 
voor mij als bestuurder. Ik laat de stich-
ting achter in zeer capabele handen 
en ik heb er geen twijfel over dat de 
mooiste jaren nog moeten komen. Het 
PeuterFonds is gewoon te tof voor 

woorden!”

Vrijwilliger Jos 
is een topper!

Meer weten over het PeuterFonds?
Wil jij meer weten over deze prachtige stichting en misschien zelf wel eens 
vrijwilliger zijn tijdens een evenement bij jou in de buurt? Surf dan naar 
www.peuterfonds.nl of stuur direct een mail aan info@peuterfonds.nl

Altijd feest bij  
het PeuterFonds.
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