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Sinds 2014 bestaat de KienhuisHoving Foundation. In plaats van 
het schenken van geld aan goede doelen, wilden wij zelf de handen 
uit de mouwen steken én het dichtbij huis zoeken. Want ook in 
Twente zijn genoeg kinderen, die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. 

Wat doen wij?
Wat doen wij zoal voor deze kinderen? Wij helpen bij hun 
ontwikkeling op welk gebied dan ook. Zo 
faciliteren wij een aantal kinderen met bijles en 
huiswerkbegeleiding. We helpen een Soedanees 
meisje met het eigen maken van de Nederlandse 
cultuur en taal. Een jongen, die het thuis fi nancieel 
moeilijk heeft, helpen we met zijn tenniscarrière, 
omdat hij bij de top van Overijssel hoort en de 
ambitie heeft de beste te worden. En we hebben 

twee kinderen de dag van hun leven gegeven door ze mee te nemen 
naar de politie. Ze werden opgehaald in een echte arrestantenbus 
en mochten zelfs schieten op de schietbaan. Eén van deze kinderen 
volgt inmiddels een opleiding bij de politie.

Coach
Ieder kind heeft zijn of haar eigen KienhuisHoving-coach, waar hij 
of zij regelmatig contact mee heeft. We begeleiden de kinderen 

in principe tot het eind van een 
studie, dus er is sprake van een 
duurzame connectie tussen kind 
en coach.

Aanmelden
Het liefst hebben wij dat 
kinderen zichzelf aanmelden 
bij de Foundation. Maar ook via 
scholen komen wij regelmatig 
in contact met kinderen die wel 
wat hulp kunnen gebruiken. 
Klikt het na een eerste gesprek 
met het kind en de ouders, 
dan koppelen wij het kind aan 
een KienhuisHoving-coach. 
Wanneer wij tijdens het gesprek 
merken dat de behoefte van 
het kind meer op pedagogisch 
of psychologisch vlak ligt, dan 
kunnen we daarin helaas geen 
hulp bieden. Mocht het nodig 
zijn, dan hebben we (beperkte) 
fi nanciële mogelijkheden, maar 
voor ons is sociale hulp en een 

luisterend oor veel belangrijker. En juist dat 
kleine steuntje in de rug maakt soms 
het verschil.

Kent u een kind dat hulp kan gebruiken van de 
KienhuisHoving Foundation?  Stuur dan een 
e-mail naar foundation@kienhuishoving.nl.  \

Met de Foundation van KienhuisHoving leveren wij  een bij drage aan de ontwikkeling van kinderen in Regio Twente. 
Deze kinderen zij n getalenteerd en gemotiveerd, maar missen soms de mogelij kheden (sociaal, cultureel of fi nancieel) om 
iets met hun talent en motivatie te doen. Daarbij  helpen wij  ze, want wij  vinden dat ieder kind recht heeft op het beste!
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