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OVER GILAT WAAR WIJ STAAN EN WAAR WIJ NAAR TOE GAAN

O nze dochter Gilat heeft een groot deel van haar leven doorgebracht in het ziekenhuis.  

In het AMC was zij beroemd, als zij over de gang liep zwaaide iedereen naar haar. Ik kan mij 

nog een ochtend herinneren dat wij de gehele nachtdienst aantroffen rond haar bed.  

Omdat het zo gezellig was. 

 

 

Gilat was altijd positief ingesteld. Zij was creatief en gericht op de mooie dingen die er waren.  

Als wij na een vervelend onderzoek nog even langs de kinderboerderij in het ziekenhuis zouden gaan, 

kon zij zich daar ontzettend op verheugen. Als je ernstig ziek bent, is het belangrijk om ergens naar uit 

te kijken, om even afgeleid te zijn en om te ervaren dat er ook nog wat anders bestaat dan die ziekte en 

die behandelingen. Een wereld van vrolijkheid, muziek en fantasie. 

 

 

 

Stichting Gilat verzorgt interactieve theatervoorstellingen, workshops en ontmoetingen met bekende  

Nederlanders voor ernstig zieke kinderen. Zij hebben plezier, afleiding en iets om naar uit te kijken  

het hardst nodig. Gemiddeld zijn er zo’n dertig bezoekers per voorstelling. Niet alleen de zieke kinderen 

zelf, ook hun vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes, papa’s, en mama’s, opa’s en oma’s zijn van 

harte welkom. Ook voor hen is dit belangrijk. Zoals een vader eens zei na een voorstelling: ‘Als je je kind 

ziet lachen, kun je zelf ook weer door.’

Een kind verliezen is het ergste wat je als ouder kan overkomen. Het enige wat nog erger is, is als je kind 

vergeten wordt. Gilat is elf en een half jaar oud geworden. Met onze stichting houden wij de herinnering 

aan haar in leven en steunen wij kinderen die het moeilijk hebben. De naam Gilat betekent vreugde en 

dat is precies wat wij binnen de muren van het ziekenhuis brengen. Want theater is een medicijn dat 

geen dokter voor kan schrijven.

Jair Eisenmann

vader en founder 

Stichting Gilat

‘Iets om naar uit te kijken’

‘Theater is een medicijn dat geen dokter voor kan schrijven’

Gilat Eisenmann
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WAAR WIJ STAAN EN WAAR WIJ NAAR TOE GAAN

I n oktober 2015 opende koning Willem-Alexander in het Emma 

Kinderziekenhuis UMC het allereerste Gilat Theater. Al vanaf 2012 

organiseerden wij daar voorstellingen op een tijdelijke locatie,  

maar een eigen plek was voor ons een mijlpaal. Geluid, decor en zelfs een 

rode loper: wij hebben alles in huis en wij bieden kinderen een complete 

theaterervaring, zodat ze echt even kunnen ontsnappen aan het  

ziekenhuisleven. ‘Het is ongelooflijk wat theatervoorstellingen doen 

voor onze patiënten’, zegt professor Hans van Goudoever, directeur van 

het ziekenhuis. ‘Al vijf jaar zie ik zieke kinderen blij uit het Gilat Theater 

komen.’

 

Inmiddels verzorgen wij ook voorstellingen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in  

Utrecht, het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen en zijn we in oktober 2019 gestart met voorstellingen in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.  

Dat betekent dat wij jaarlijks circa honderdvijfentwintig voorstellingen organiseren. Ook in de vakantieperiode en tijdens de feestdagen gaan wij  

gewoon door. Om de week een voorstelling betekent bij ons ook echt om de week een voorstelling. Geen uitzonderingen. Ziektes nemen ook geen  

vakantie en bovendien willen wij dat de kinderen op ons kunnen rekenen en nooit teleurgesteld worden. Daarom werken wij ook alleen met  

professionele theatermakers. De kwaliteit van de voorstellingen staat voorop. De acteurs met wie wij werken zijn gediplomeerd en worden door ons 

getraind om op een juiste manier te kunnen om gaan met ernstig zieke kinderen. 

 

 

 

Wij zijn ontzettend trots op wat onze stichting de afgelopen jaren heeft bereikt. Maar wij zijn nog niet klaar. In 2019 zijn 

wij gestart met interactieve voorstellingen in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen en het Juliana Kinderziekenhuis in 

Den Haag. Ons doel is helder: Vóór eind 2020 zijn wij actief in alle academische kinder- ziekenhuizen door heel Nederland. 

Daar verblijven de ziekste kinderen en die hebben ons het meeste nodig. Dat betekent dat wij op dit moment nog twee 

ziekenhuizen te gaan hebben. Wij werken stapsgewijs. En beginnen pas met het optuigen van voorstellingen in een nieuw 

ziekenhuis als wij zeker weten dat wij de financiering daarvoor rond hebben. Onze belofte aan de kinderen; op vaste  

moment een geweldige theatervoorstelling verzorgen en aanbieden in het kinderziekenhuis, staat daarbij altijd voorop.

 

‘Ziektes nemen ook geen vakantie’

‘Op naar een landelijke dekking in 2020’

ONZE INTERACTIEVE THEATERVOORSTELLINGEN 

V an goochelshow tot dans en van muziek tot interactief theater. Stichting Gilat zorgt voor veel variatie in de programmering.  

Op die manier blijft het programma voor de kinderen afwisselend en verrassend. Het zorgt er tegelijkertijd voor dat kinderen die 

langdurig in het ziekenhuis verblijven cultuureducatie krijgen. Dat is ontzettend belangrijk, want ze missen al zoveel van school. 

Vaak richt het onderwijs dat ze - zo goed en zo kwaad als het gaat - krijgen, zich op de praktische vakken zoals rekenen en taal. Het hiaat dat 

ontstaat in hun culturele opvoeding wordt ingevuld door een voorstelling van het Gilat theater te bezoeken. 

Op de eerste plaats staat dat de kinderen een geweldige middag beleven, maar de aanvulling op de cultuureducatie is een enorm waardevolle 

bijvangst. Voor kinderen is theater een middel om zich te kunnen ontplooien. Het helpt ze hun talenten te ontdekken en de waarde van kunst te 

begrijpen. Theater stimuleert de creativiteit en het daagt kinderen uit om een kritische en nieuwsgierige houding te ontwikkelen. Bovenal heeft 

cultuur een verbindende werking, het helpt om samen plezier te maken. Dat geldt voor gezonde kinderen, maar zeker ook voor kinderen die 

langdurig ziek zijn. 
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Dirk Scheele, Ernst & Bobby, 
De Piraten, Ageeth de Haan, 
Broodje Aap, Poppenkast 
Stromboli… De lijst van  
artiesten die namens Stichting 
Gilat hebben opgetreden is 
ontzettend lang. Allemaal 
hebben ze hun sporen ruim 
verdiend met het maken van 
kindertheater. Cruciaal bij 
alle shows is de interactie 
met de kinderen. Plezier 
en beleving staan centraal. 
Naast de theatervoorstel-
lingen komen er regelmatig 
bekende gasten op bezoek, 
zoals oud-voetballer John 
Heitinga, presen tator Frits 
Sissing, cabaretier Youp van 
’t Hek, actrice Halina Reijn 
of musicalster Vajèn van den 
Bosch.

Max & Jet zijn de huis- 
artiesten van het Gilat Theater. 
Het duo is bedacht en ontwikkeld 
door onze eigen creatieve  
programmeur en speelt haar  
voorstellingen exclusief voor 
Stichting Gilat. Optreden voor 
kinderen in het ziekenhuis is hun 
specialiteit. Ze maken er altijd een 
vrolijke, muzikale boel van en  
zorgen ervoor dat iedereen in 
de zaal betrokken is en mee kan 
doen. Voor kinderen die regel-
matig komen kijken zijn ze dan 

ook echte beroemdheden. De voorstellingen hebben een algemene verhaallijn, maar 
de kinderen kunnen zelf actief meedoen en invloed uitoefenen op het verloop van de 
voorstelling. 

Tijdens één van de voorstellingen is Max bijvoorbeeld jarig. Voor zijn feestje nodigt bij 
allemaal beroemde, internationale gasten uit. De kinderen die willen meedoen spelen 
dat ze de beroemde gasten zijn. Op het podium staat een grote verkleedkist zodat ze 
zich ook echt kunnen verkleden als een belangrijke gast die ze zelf uitkiezen.

 

Tijdens voorstellingen van het Gilat Theater maken kinderen van dichtbij kennis met de meest uiteenlopende soorten aan podiumkunsten.  

Niet alleen passief als toeschouwer, maar vooral ook juist interactief. Wij betrekken de kinderen altijd actief bij onze theatershows en  

geregeld zijn er ook workshops die de zieke kinderen kunnen volgen. Ieder kind kan op zijn eigen manier, en op zijn eigen niveau meedoen, 

in een ziekenhuisbed, of in een rolstoel. Wat het werk van Stichting Gilat uniek maakt, is dat wij het theater niet naar de ziekenhuiskamer 

brengen, maar het zieke kind uit zijn of haar context halen en naar een heus theater te brengen. Weg uit de vaak steriele ziekenhuiskamer.  

Op die manier zijn de zieke kinderen er écht even uit. Alleen als het echt niet mogelijk is om een ziek kind naar het theater te laten komen, 

gaan de optredende artiesten op bezoek in de ziekenhuiskamer. 

Wij bieden de kinderen een bezoek aan het theater met alles wat daarbij hoort. Zo worden er  

’s ochtends al toegangskaartjes uitgedeeld voor de voorstelling. Als de kinderen die laten zien, 

worden ze vorstelijk ontvangen in het theater. Uiteraard zijn die kaartjes gratis en is er genoeg 

plek voor iedereen, een echt toegangskaartje versterkt vooral de theater-beleving. Daarnaast 

hebben de kinderen op die manier iets tastbaars in handen en kunnen ze zich verheugen op het 

theater bezoek. Ook dat is van groot belang. Misschien hebben ze die ochtend nog een onderzoek 

of behandeling, maar dan weten ze al: vanmiddag ga ik naar de voorstelling. Bovendien is het 

kaartje een leuk aandenken. Op die manier heeft een kind veel langer plezier van de voorstelling 

dan de 45 minuten die het optreden ongeveer duurt.

 ONZE INTERACTIEVE THEATERVOORSTELLINGEN

‘Meedoen op je eigen manier’

‘Een echte theaterbeleving’

Even voorstellen: Max & JetWie treden er op?
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Een vast onderdeel van een voorstelling is het uitroepen van de Kanjer 
van de Week. In overleg met het ziekenhuis en de ouders van een ziek kind 
wordt één kind naar voren gehaald en in het zonnetje gezet. Als aandenken 
krijgt de Kanjer van de Week een pop die sprekend lijkt op de echte Gilat.  
Zij had zo’n poppetje in het ziekenhuis ook altijd bij zich zodat ze nooit  
alleen was. Bovendien vond ze het vaak niet fijn als een dokter haar  
aanraakte, dus als er iets moest worden uitgelegd of aangewezen kon dat 
vaak met behulp van de Gilat-pop.

ONZE MENSEN ACHTER DE SCHERMEN 

R egelmaat, betrouwbaarheid en professionaliteit staat hoog in het vaandel bij Stichting Gilat. Kinderen moeten kunnen rekenen op 

een inspirerende, kwalitatief hoogwaardige en tot de verbeelding sprekende voorstelling. De ziekenhuizen moeten 

kunnen rekenen op op een integere en respectvolle samenwerking en sponsoren en subsidieverstrekkers op een 

doelmatige besteding van hun geld en transparante verantwoording over besteding en impact. Om dat te waarborgen 

werkt er een professioneel en divers team voor Stichting Gilat, waarvan een deel haar werk onbezoldigd uitvoert 

(zoals ons bestuur en onze Raad van Toezicht). Wij zetten in deze brochure graag een aantal mensen in de spotlights:

‘Mijn dochter Gilat was ontzettend optimistisch, voor haar 
was het glas altijd half vol’, vertelt Jair. ‘Ze kon andere 
kinderen die in het ziekenhuis kwamen ook goed op hun 
gemak stellen. In haar geest hebben wij ons tot doel gesteld 
voorstellingen te verzorgen voor kinderen in elk academisch 
ziekenhuis van Nederland’, vat Jair Eisenmann zijn ambitie 
samen. Jair – van origine ondernemer – is uit het  
bedrijfsleven gestapt om zich te richten op zijn werk voor 
Stichting Gilat. Inmiddels heeft dat geleid tot honderden 
voorstellingen in de afgelopen jaren en als het aan Jair 
Eisenmann ligt, is dat nog maar het begin.

‘Zelf heb ik ook voor volle zalen gestaan, maar ik vind 
niets zo mooi als mijn werk voor Stichting Gilat. Daar ben 
ik echt enorm trots op’, zegt Bart Bosch over zijn rol als 
creatief directeur. Hij zorgt ervoor dat in elk ziekenhuis 
keer op keer een prachtige voorstelling te zien is. Bart 
boekt de voorstellingen, schrijft de scripts voor de Max & 
Jet-shows en leidt jonge, gediplomeerde acteurs op
om de rol van Max of Jet te spelen. Bovendien is hij 
bij iedere voorstelling aanwezig om toe te zien op de 
kwaliteit en te helpen alles in goede banen te leiden. ‘Het 
allermooiste is om de kinderen en hun familie ondanks de 
ellende te zien lachen’, vertelt hij daarover. 

UITGELICHT

UITGELICHT

founder en vader van Gilat 
Jair Eisenmann

creatief directeur 
Bart Bosch

‘Voor Gilat was het glas altijd half vol’

‘Ik vind niets zo mooi als dit werk’

In de spotlights: Kanjer van de week

 
Comité van 

aanbeveling
Hugo Heymans
Tali Eisenmann
Lodewijk Moens

 
 

Ambassadeurs
Albert Verlinde 
Barbara Barend

Bart Bosch
Halina Reijn

Hakim Traïdia

 
Bestuur

Jair Eisenmann (voorzitter)
Tswi Rodrigues Pereira  

(penningmeester)
Ruben Vis (secretaris)

Eleke Rappange
Soler Berk

Robert Weisz
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E en theater inrichten en te voorzien van een jaarlijkse  

programmering is een uitdagend project. Stichting Gilat 

heeft hier door de jaren heen veel ervaring mee opgedaan. 

Wij hebben een solide en betrouwbaar fundament waarop wij gestaag 

voortbouwen: Elk jaar twee nieuwe ziekenhuizen erbij. Wij beginnen pas 

in een nieuw ziekenhuis als het dekkingsplan rond is. Om ons werk voort 

te kunnen zetten, zijn we afhankelijk van subsidie, sponsoring en  

donaties.  Als donateur helpt u ons de vele zieke kinderen in kinderzieken-

huizen door heel Nederland te laten genieten van theatervoortstellingen.

 ONZE MENSEN ACHTER DE SCHERMEN

‘Zo ongeveer vanaf de eerste dag ben ik al betrokken  
bij Stichting Gilat. En in de loop der jaren is de hele  
organisatie van de stichting steeds professioneler  
geworden. De fondsen die ons steunen nemen toe en 
daardoor ook de ó zo belangrijke activiteiten. Stichting 
Gilat neemt voor mij een bijzondere plaats in. Het is 
ernorm belangrijk dat kinderen in ziekenhuizen afleiding 
krijgen en kunnen ontspannen. Dit lijkt mij van belang 
voor een snel herstel. Als lid van het bestuur zet ik mijn 
netwerk regelmatig in en denk ik mee over de visie en 
strategie van de stichting.’

UITGELICHT penningmeester  
TSWI Rodrigues Pereira

‘Met andermans geld is het nóg belangrijker dat alles klopt’ 

‘Door toneelspelen ben je even weg bij je pijn’, 
stelt Halina. Zij kan het weten, ze is al jaren 
één van de meest succesvolle actrices van ons 
land. Voor Stichting Gilat zet ze zich niet  
alleen in voor de schermen – door op te  
treden of voor te lezen in het kinderzieken-
huis – maar ook achter de schermen. Als 
ambassadeur helpt ze ons verhaal naar  
buiten toe te vertellen. Het enige dat nog  
beter werkt, is om het effect met eigen ogen  
te zien. ‘Als je in het theater bent met zieke 
kinderen, voel je dat het écht nodig is om  
kinderen niet alleen medisch te behandelen 
maar ook geestelijke voeding te geven’.

‘Als er iemand is die alles weet over kinderen met chronische, ernstige 
ziektebeelden, dan is dat prof. dr. Hugo Heymans wel. Emiritus hoogleraar 
kindergeneeskunde en voormalig hoofd van het Emma Kinderziekenhuis 
Amsterdam AMC. Wij zijn er dan ook trots op dat hij in ons comité van 
aanbeveling zit. ‘Dat kinderen even geen patiënt zijn maar gewoon kind’, 
benoemt hij het belang van Stichting Gilat. ‘Als je ziekenhuizen de kans 
geeft dat voor kinderen te doen, dan heb je echt begrepen hoe je zieke 
kinderen en hun ouders het beste kunt helpen.’

UITGELICHT

UITGELICHT

ambassadeur  
Halina Reijn

lid van het comité van aanbeveling 
professor Hugo Heymans

‘Je voelt dat kinderen ook geestelijke voeding nodig hebben’

‘Kinderen zijn even geen patiënt 

maar gewoon kind’

HELPT U ONS MEE? 
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HELPT U ONS MEE? 

Stichting Gilat kent geen winstoogmerk, alle inkomsten komen 
zoveel mogelijk ten goede aan de voorstellingen in het kinder-
ziekenhuis. In onze jaarrekening leggen we verantwoording af over 
de gemaakte uitgaves. Hieronder vindt u een samenvattend overzicht 
van onze uitgaven over 2019.

• Personeel: Onze organisatie bestaat uit een professionele fondsen-
werver en creatief directeur. 

• Voorstellingen: De kosten voor de voorstellingen die wij  
programmeren en in de ziekenhuizen laten draaien zijn opgebouwd 
uit de kosten voor de creatief directeur en de kosten voor het inhuren 
van de artiesten. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te kunnen 
waarborgen werken wij alleen met professionele, gediplomeerde 
artiesten. Zij ontvangen een maximale vergoeding van €350 per  
voorstelling exclusief reiskosten.

• Marketing en communicatie: De stichting besteedt gemiddeld
€ 4.000 aan marketing en communicatiekosten. Dit is o.a. voor het 
drukken van folders (€ 450,-), flyers (€ 200,-) en de gratis toegangs-
kaartjes (€ 100,-). Ook besteden wij geld aan het laten maken van 
informatieve filmjes over het werk van onze stichting (€ 1.500,-), het 
aanschaffen en van giveaways (€ 250,-) en het adverteren op sociale 
media (€1.500,-).

• Huisvesting en administratie: Voor huisvesting staat een markt-
conform bedrag op de begroting. De stichting krijgt dit bedrag retour 
in de vorm van een gift. Dit geldt ook voor de administratie van de 
stichting, die wordt dus kosteloos gevoerd.

• Eenmalige kosten: In 2020 beginnen wij met voorstellingen in het 
Willem-Alexander kinderziekenhuis in Leiden & het Amalia Kinder-
ziekenhuis in Nijmegen. Hiervoor maken wij eenmalige kosten van  
€ 14.000 voor onder andere de aanschaf van een nieuw decor, nieuwe 
kostuums en verkleedkleren, het trainen van acteurs voor de Max & 
Jet voorstellingen en marketing gericht op het nieuwe ziekenhuis.

Waarom uw bijdrage belangrijk is?

ANBI status

Omdat Stichting Gilat de ANBI (Algemeen 
Nut Beoogde Instelling) status heeft zijn 
giften voor een groot deel van de belasting 
aftrekbaar. 

Een stichting met een ANBI status kan 
gebruik maken van enkele gunstige  
belastingregelingen die ook voor u als 
donateur intressant kunnen zijn:

• Wij betalen geen erfbelasting of  
schenkbelasting voor erfenissen en 
schenkingen die wij gebruiken voor het 
algemeen belang.

• Als wij zelf schenkingen doen in het 
algemene belang, hoeft de ontvanger geen 
schenkbelasting te betalen.

• Donateurs van een ANBI mogen hun 
giften aftrekken van de inkomsten-
of vennootschapsbelasting.



 HELPT U MEE?

Het grootste deel van onze inkomsten 
komt van particuliere donateurs, fun-
draising events, inkomstenacties van 
derden en landelijke en lokale (vermogens) 
fondsen. Vooalsnog ontvangen wij geen 
stucturele financiering van overheden. Om 
nieuwe danateurs te werven zetten wij o.a. 
acties op via sociale media en werken wij 
aan onze landelijke naamsbekendheid. Wij 
zoeken voor mogelijke partnerships vooral 
onder bedrijven in de regio van het be-
treffende ziekenhuis. Doordat wij in 2020 
voor stellingen op nieuwe locaties gaan 
starten, is er extra geld gebudgetteerd voor 
marketing acties om donateurs te werven 
binnen de betreffende regio’s.

 

Begroting 2020 - Stichting Gilat
Aantal voorstellingen 2020  139

Giften/ vermogensfondsen   -

Personeelskosten    €  50.400

Prinses Maxima Centrum Utrecht    €  27.337 26 Voorstellingen

Donaties/fundraising event   €  70.000

Emma kinderziekenhuis Amsterdam €  54.675  52 Voorstellingen

Juliana kinderziekenhuis Den Haag €  18.926 18 Voorstellingen

Indirecte kosten   €  96.700

Willem-Alexander kinderziekenhuis Leiden  €  3.154 3 Voorstellingen

Directe  kosten 

Prinses Beatrix ziekenhuis Groningen €  4.206 4 Voorstellingen

Inkomsten acties derden  €  20.000

Sophia kinderziekenhuis Rotterdam €  27.337 26 Voorstellingen

I ndien u meer zou willen weten over ons zoals bijvoorbeeld  

onze mogelijkheden voor financiële ondersteuning,  

een samenwerking of partnership met ons aan gaan,  

of inhoudelijke vragen over onze theaterprogrammering,  

of inzage in onze factsheets, neem contact met ons op.

Stichting Gilat 
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam

020-301 11 81

info@gilat.nl

www.gilat.nl

www.facebook.com/gilat.nl

 MEER WETEN?

Inkomsten

Uitgaven 

Inkomsten  

Totaal inkomsten   € 90.000

Amalia kinderziekenhuis Nijmegen  €  10.514 10 Voorstellingen

Onvoorzien    € 14.663

    €  146.150

Totaal uitgaven   €  307.913
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