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Beste relatie van Stichting Gilat,  

Vol enthousiasme blikken we terug op een jaar waarin de meeste kinderen bevrijd werden van 

het sociale isolement door corona. Het werd mogelijk om gewoon weer te doen waarvoor we er 

zijn. Kortom focussen op het brengen van positieve energie, die kinderen in Academische 

Kinderziekenhuizen binnen ons Koninkrijk, hard nodig hebben om de strijd tegen ziekte tegen te 

gaan en de normale ontwikkeling voort te zetten.  

Samen met onze zorgprofessionals boden we in acht academische kinderziekenhuizen ons 

medicijn dat geen dokter kan voorschrijven. Ruim 5.300 kinderen en familieleden waren in de 

hoofdrol tijdens onze vijvenveertig minuten durende interactieve theatervoorstellingen van 

bekende kinderartiesten. Het was ontroerend om weer te mogen zien dat moegestreden 

kinderen opbloeien in ons theater en na afloop van de voorstelling vol indrukken en verhalen 

(soms letterlijk) stuiterend terug gaan naar de kamers. 

 

Geweldig nieuws: Het Amalia Kinderziekenhuis en het Willem- Alexander Kinderziekenhuis 

hebben ons theater omarmd . Hiermee is onze langgekoesterde wens om landelijk theaters uit te 

rollen geslaagd. Als kers op de taart organiseerden we samen het Curaçao Medical Center en het 

Ronald McDonalds Curaçao, live streams voor de kinderen op het eiland.  

Ik verklap u alvast dat we in 2023 nog meer impact maken door ook op hier live te gaan.  

Meer plezier, afleiding en ontspanning op plekken waar dit het hardst nodig is! 

 

De pandemie liet ons zien dat een online programmering noodzakelijk is. We doken verder in de 

online wereld en werkten aan een stevige verandering. In januari lanceerden 

we “Op Pad met Gilat”. Iedere week namen we kinderen naar een onbekende 

wereld via Instagram Live en werden experts de hemd van het lijf gevraagd.  

 

Bij een landelijke dekking hoort natuurlijk een landelijke uitstraling. Met 

dank aan alle supporters van de Postcodeloterij werkten we aan onze re-

branding. Kinderen ontvangen gepersonaliseerde toegangstickets en 

betreden het podium met een nieuw decor. Daarnaast streven we met 

vernieuwde communicatiemiddelen naar zichtbaarheid onder het grote 

publiek, met een duidelijk doel voor ogen: meer support voor opschaling. 

Kortom een groei van 178 voorstellingen naar 235 voorstellingen per jaar. 

Via deze weg wil ik alle verbinders en (financiële) supporters bedanken en 

een gezond nieuwjaar wensen. We hopen dat we samen, de kinderen, nog 

veel magische momenten blijven geven.   

Zoals we altijd meegeven, staan wij ten alle tijden klaar om ons verhaal te 

delen en u te woord te staan.  

 

Jair Eisenmann,  

                                      Voorzitter bestuur/founder/vader Gilat  
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2.1 Doelstellingen  

2.1.1 Afleiding en verbinding  

Gedurende een opname in een kinderziekenhuis draait de zorg voornamelijk om alle medische 

aspecten van ziek zijn. Wij willen een plezierige onderbreking van de klinische omgeving 

creëren. In dit theater brengen we de kinderen en hun familieleden samen. Ze verheugen zich op 

wat komen gaat. zij krijgen vooraf een echt theater toegangskaartje, zien teasers op social media 

en beleven iets leuks en fantasievols waardoor de realiteit van ziekte en pijn verdwijnt.  

 

2.1.2 Cultuureducatie  

Middels onze unieke, interactieve theatervoorstellingen willen wij, naast plezier en ontspanning, 

ook cultuureducatie aanbieden. Cultuur maken geeft plezier, brengt kinderen en volwassenen 

samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken (actief 

meedoen aan ons theater) kunnen de zieke kinderen, al dan niet samen met hun familieleden en 

verzorgers vorm en betekenis geven aan hun omgeving die voortdurend verandert. Deze 

kinderen hebben vaak hiaten in hun proces van volwassen worden. Cultuureducatie vormt zeker 

één van deze lacunes. Er worden jaarlijks miljoenen uitgegeven aan cultuureducatie voor 

kinderen, maar de kinderen die langdurig in het ziekenhuis liggen, bereiken deze gelden en 

intenties niet. Zieke kinderen kunnen in vele opzichten niet samen met hun leeftijdgenoten 

deelnemen aan normale dagelijkse activiteiten en lopen vaak achter met school. Juist hierom zijn 

interactieve theatervoorstellingen in het ziekenhuis zo belangrijk.  Daar waar 30 jaar geleden 

circa 10 procent van de ernstig zieke kinderen overleefden, ligt dat percentage nu op circa 90 

procent.  

 

2.3 Ambitie 

In 2021 behaalden we onze genoemde doelen uit de voorgaande verantwoording: een landelijke 

dekking, kinderen verbinden aan kunst en het opzetten van een nieuwe online productie. We 

blijven ambitieus en werken het komende jaar met uw bijdrage aan het volgende: 
 

 

1. Het opschalen van voorstellingen in Leiden, Nijmegen, Utrecht en Curaçao; 

2. Het openen van ons virtuele museum (de Gilat Gallery); 

3. Het opzetten van een nieuwe theaterproductie in samenwerking met familie de Hond en 

de Efteling; 

4. Het organiseren van een landelijke Gilat dat met kinderartiesten door heel Nederland. 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

In 2022 heeft Stichting Gilat in de volgende (academische) kinderziekenhuizen interactieve 

theatervoorstellingen verzorgd, namelijk:  

• Het Emma Kinderziekenhuis UMC, locatie AMC in Amsterdam – wekelijks 52 

• Het Sophia Kinderziekenhuis ErasmusMC in Rotterdam – tweewekelijks 26 

• Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag- tweewekelijks 18 

• Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht - tweewekelijks 26 

• Het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht – maandelijks 12 

• Het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen- maandelijks 7 

• Het Willem Alexander Kinderziekenhuis in Leiden- maandelijks 1 

• Het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen-  maandelijks 1 

Onze interactieve voorstellingen boden ruimte om kinderen mee te presenteren, mee te denken, 

mee te raden, roepen, dansen of uit te beelden. In totaal heeft Stichting Gilat 143 optredens 

gegeven in de bovengenoemde ziekenhuizen. Dit betekent een landelijk bereik van ruim 4.200 

kinderen, ouder(s), broertje(s), zusje(s) en vriendje(s).  

De geplande 178 voorstellingen bleken niet haalbaar. 

In twee ziekenhuizen werden coronamaatregelen langer gehanteerd, waardoor het Beatrix 

Kinderziekenhuis haar deuren één maal haar deuren heeft geopend voor derden en optredens in 

het Juliana Kinderziekenhuis mogelijk werd sinds woensdag 6 april. Dit mocht de pret niet 

drukken met speciaal bezoek van Burgemeester Jan van Zaanen.  

In het Groningse ziekenhuis continueren we de maandelijkse voorstellingen met meerdere 

voorstellingen van Circus Brevis op verzoek na het grote succes op 18 november 2022.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3alGEzL2RQ
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Beatrix Kinderziekenhuis 18 november 

Een terugblik van onze acteur: “Twee meiden 

spraken over pijnlijke botten door hun 

chemokuren. Na de voorstelling straalden ze 

en hadden ze alleen woord voor het mooie 

optreden. Dit maakt waarvoor we het doen”. 

 

Juliana Kinderziekenhuis 4 augustus  

Julius Stibbe organiseerde masterclasses 

in drie regio’s om fantasieën uit te 
drukken kunst. De prachtige werken 

komen te hangen in de Gilat Gallery in 

2023. 

 

 

De volgende artiesten hebben  

fantastische live optredens 

 gegeven in de kinderziekenhuizen.  

Klikt u op de gele namen voor leuke fragmenten. 

 
Biggetje Bas – Theater Zwuf– Kindershow – Michel van 

Grinsven –Kinderband Liedjes Show – De Kinderband 

Brandweerman Sam – Veldkamp producties– Tante Thee! 

Tante Thee Theater – Madelief- Maaike- Anders met Sander 

Sander Ketels- Glamping op de camping- Nuffe Tantes- Het 

Toverkraantje Circus Brevis- Aardblij- Aardblij-  

Alleen op de wereld- John van Santen  

Coco en tante Emma- Letter Belangrijk 

 

https://www.youtube.com/shorts/KhH6bchUHZE
https://youtube.com/shorts/FLMCoHydopM?feature=share


 

6 
 

   

4.1 Op Pad Met Gilat   

Na een jaar Meet & Greets en digitale popconcerten lanceerden we in januari een vast format 

met vaste uitzendmomenten via Instagram Live (iedere woensdag om 16:00 uur). 

In op Pad met Gilat werden kinderen denkbeeldig uit de klinische omgeving gehaald en gebracht 

naar plekken die door beperkingen moeilijk haalbaar zijn. Het is onze wens om hiermee naast de 

ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis, ook de kinderen daarbuiten in staat stellen om te 

participeren aan onze programma’s . We bieden u hier de compilatie. 

Bereik: met de reeks hebben we circa 20 bezoekers per uitzending ontvangen wat resulteert in 

totaal 1040 kijkers in 2022. 

 

4.2 Stichting Gilat online in het Curaçao Medical Center  

We voelden we ons geroepen om de Curaçaose kinderen een extra hart onder de riem te steken 

met culturele activiteiten wegens het geringe aanbod op het eiland.  Iedere eerste woensdag van 

de maand voerden we onze digitale optredens uit. Met de waardevolle hulp van de Ronald Mc 

Donald Curaçao vrijwilligers brachten we de kinderen naar een ruimte waar ze samen de 

interactie aangaan, via een groot scherm, met de Papiamentu sprekende acteurs in Nederland. 

De ruimte bied hier voldoende ruimte om te bewegen vanuit bedden en rolstoelen in de 

breedste zin van het woord. We zijn overtuigd dat we de positieve impact op kinderen en ouders 

zo nog vele malen meer vergoten met ons live theater vanaf januari 2023. 

 

4.3 Gilat Adventskalender  

Tussen 1 december en 24 december kregen kinderen dagelijks een interactieve video via ons 

Instagram kinderkanaal, waarmee zij raadsels oplosten en de letter van de dag ontdekten. De 

letters vormden het antwoordt op de uiteindelijke prijsvraag. Acteur Igor de kort verzorgde 

samen met Bekende Nederlanders en Medisch Pedagogisch Zorgverleners de video’s. 

De winaars ontvingen spelpakketten en een Nintendo Switch.  

 

  

https://youtu.be/DsQ0S68zjM0
https://youtu.be/bya1OLRmCSI
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5.1 Fundraising evenementen 

 

5.1.1 Golftoernooi

Op maandag 5 september stonden de 38 deelnemers klaar op de mooie baan van de 
Wassenaarse Golf Groendael. Wij boden de deelnemers een 9 holes Texas Scramble te spelen en 
lieten hen genieten van een borrel met walking dinner. Er werd voor een extra bedrag naar 
keuze deelgenomen aan extra uitdagingen in de baan als Longest, Neary een Putting contest en 
een spannende Beat the Pro. Jaarlijks nodigen we nieuwe spelers uit om deel te nemen. Bij 
interesse kunt u zich aanmelden via marleen@gilat.nl.  
De totale opbrengst van dit evenement was € 26.500,- en wordt landelijk besteed aan zowel de 
offline als online voorstellingen. 
 
5.1.2 Masters Expo 

Op de Europa’s meest exclusieve zakenbeurs van het jaar, ontvangen we honderden bezoekers, 
tussen 8 tot en met 12 december. Zij sloegen een  (golf)balletje tijdens de Putting Contest en 
maakten kans op enkele grote gesponsorde prijzen.   
De totale (directe) opbrengst van dit evenement  € 3.600,- en wordt landelijk besteed aan zowel de 

offline als online voorstellingen. Met geinteereseerde bedrijven en fondsen houden we contact om 

het verschil te maken in de nabije toekomst. 

 

Op ‘Perfect Sunday’ streden ook de jongste bezoekers tegen elkaar, waarmee wij met hun giften 

het verschil maken voor de ziekste kinderen.  

 

 

  

mailto:marleen@gilat.nl
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5.2 Fundraising evenementen derden 
 

5.2.1. Fundraising event Ronde Tafel 181 
De Ronde Tafel in Amstelveen organiseerde voor leden een benefietavond op 2 juli waarbij de 
totale opbrengst ten goede komen aan het Emma Kinderziekenhuis.  De hechte vriendschap, de 
enorme hoeveelheid veilig items en het uitstekende diner maakte de avond zeer geslaagd.  
Met deze fantastische support zijn maar liefst twintig voorstellingen gegeven. Kortom, vijf 

maanden afleiding en plezier voor onze kinderen in de regio Amsterdam! Deze events maken 

een wezenlijk verschil. Bij interesse van het organiseren van een evenement in uw regio denken 

wij graag met u mee. 

Deze prachtige avond leidde tot een opbrengst van €20.000,-   

5.2.2. Fundraising Musical Rosj Pina 
In volle teugen zongen, dansten en acteerden de leerlingen van Rosj Pina tijdens hun 
benefietmusical. Aan het einde van de avond werd de cheque t.w.v. € 460,- overhandigd om ook 
de ziekste kinderen in hun regio het podium te bieden in ons Gilat theater. 

Met het organiseren van een benefietmusical bereik je niet alleen een mooie donatie. Je draagt 
tegelijkertijd zorg aan de maatschappelijke bewustwording van de (gezonde) kinderen. Een 
fantastisch initiatief dat wij meer basisscholen kunnen aanbevelen.  
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Samen met fondsen 

 

             

                     

          

 

 

  

 

 

 

 

   De Marez van Oyens  Stichting         

   Stichting De Leeuwenberg 
 

Partnerships 

 

 

 

 

 

https://fondseninnederland.nl/fonds/de-marez-oyens-van-ittersum-stichting
https://wellvandersnoek.nl/
https://zadelhoff-cultuurfonds.nl/
https://www.malakkastraat6.nl/author/admin/
https://rdo.nl/
http://cornelia-stichting.nl/pagina/5/historie/
https://www.sintnicolaasgasthuis.nl/
https://www.fonds1818.nl/
https://snickers-debruijn.nl/
https://fondseninnederland.nl/fonds/stichting-het-evert-zoudenbalch-huis
https://www.jkf-kinderfonds.nl/
https://www.degrootfonds.nl/
https://www.vandentweelfoundation.nl/
https://www.stichtingwittebedjes.nl/
https://www.nielenschuman.com/
https://www.linklaters.com/nl-nl/locations/netherlands
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Samen met sponsors 

 

 

 

  

  

                  
 

        

 
 

https://www.relireizen.nl/
https://atelierruperti.com/
https://www.gusta.nl/nl/
https://www.mariuswijn.nl/?gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIok2bSFjyyiFcxErX6t7hiGe9GFzmaUE05ygBtCOeHDLexlMdkA8WsaxoC0JUQAvD_BwE
https://www.formsbroker.nl/
https://kaddey.com/nl/

