
 

Gerealiseerde projecten. 
 
Stichting KLARA heeft in de afgelopen jaren veel kunnen betekenen voor de 
kinderen van St. Juutsom. Het volgende is o.a. gerealiseerd met behulp van St. 
Klara. 
 
- Wii. Een Wii om alleen of samen spelletjes mee te doen was een van de eerste 

giften aan Juutsom vanuit St. Klara. 
 

- Paardrijbak. Met een forse ondersteuning van het Rabo Stimuleringsfonds werd 
een paardrijbak gerealiseerd. Veel Juutsommers hebben hier al jaren dagelijks 
plezier van. Ze kunnen er de paarden in laten lopen, ze in de bak borstelen e.d. 
En door de bescherming van de bak kunnen meer kinderen makkelijk ook 
paardrijden. Zeker voor de wat onzekere kinderen een extra bescherming 
 

- Skelterbaan. Ook de skelterbaan, die met middelen van St. Klara en eigen 
werkzaamheden van Juutsom aangelegd werd, wordt regelmatig gebruikt. Met de 
skelters, de meeste ook uit giften verkregen, kunnen de kinderen heerlijk 
rondrijden op de boerderij en ‘racen’ op de skelterbaan, die deels door een bosje 
loopt, hetgeen het extra leuk maakt. 
 

- Extra personenauto. Door het verkrijgen van een ruim legaat heeft Klara voor 
Juutsom een extra auto kunnen aanschaffen. Er was een dringende behoefte aan 
deze auto.  
 

- Vliegreis. Er is een vliegreis naar Curacao betaald om een kind de gelegenheid te 
geven meer te weten te komen over zijn familie aldaar en zijn vader te ontmoeten. 
Vrijwilligers hebben hem begeleid en eigen kosten betaald. 
 

- Vakantie uitje. Jaarlijks maakt Juutsom met de meeste kinderen een kort zomer 
uitstapje. Soms is dat wat verder weg. Regelmatig geeft Klara een bijdrage aan dit 
vakantie uitje. 
 

- Sinterklaascadeautjes. Bij Juutsom wordt jaarlijks Sinterklaas gevierd. Natuurlijk 
wordt de kinderen voorgehouden dat geven minstens zo leuk is dan ontvangen en 
uitgedaagd om voor een mede Juutsommer een leuke surprise te maken. 
Daarnaast geeft Juutsom elk kind een eigen cadeau ( waarvoor ze een 
wensenlijstje mogen invullen). St. Klara heeft dit Sinterklaasfeest al diverse jaren 
financieel ondersteund. 
 

- Speelweide. Voor het Juutsomgebouw is een speelweitje ingericht. St. Klara heeft 
daarvoor de financiële middelen ter beschikking gesteld. Er zijn diverse 
schommels geplaatst, een klimrek, een pipowagentje, een zandbak en er is een 
voetbalwand neergezet met ook een basketbalnet er aan. Er is een badmintonrek 
en een pingpongtafel. En enkele bankjes. 



 

 

 
- Rookhok. Binnen Juutsom mag niet gerookt worden. Al lang had de begeleiding 

de wens, dat ze de tieners die buiten roken  ( vanaf 16 jaar) op een plek bij elkaar 
wilden hebben, zodat ze er ‘ongemerkt’ toch een beetje op zouden kunnen letten. 
Een gulle gever heeft een glazen bushaltehokje ter beschikking gesteld en heeft 
het ook geplaatst. De bijkomende kosten heeft St. Klara betaald. Het hokje is een 
groot succes. Iedereen die rookt doet dat in en bij het hokje. Ook de volwassen 
dagbesteders roken er hun sigaretje en zo ook de begeleiders, die roken binnen 
werktijd. 
 

- Knuffelhok. Verschillende kinderen bij Juutsom willen graag een dier voor zichzelf 
hebben. In principe wordt een klein dier toegestaan mits het kind er zelf ook voor 
wil zorgen. Maar een muis, rat, marmot of konijn op dezelfde kamer waar je slaapt 
is eigenlijk geen succes. Zodoende werd besloten, dat er een plek moest komen 
waar deze dieren in hun hokken konden verblijven en waar ze er toch mee 
zouden kunnen spelen. In de vorm van een  tuinhuisje is het ‘knuffelhok’ 
gerealiseerd met middelen van St. Klara. Ook de jongens en meisjes die in het 
project ‘Bij Juutsom op kamers’ wonen mogen er hun dier in houden. Het is een 
druk bezet knuffelhok geworden met er om heen nog diverse konijnenhokjes.  
 

- Bij het 10 jarig bestaan van Juutsom heeft KLARA de directie een gift van € 
1.000,00 gegeven. 
 

- ‘Bij Juutsom op kamers wonen’ heeft bij de start een gift gekregen om de 
gezamenlijke keuken wat beter in te richten. 
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