
Stichting Samen Lachen wil dat kinderen die onder de armoedegrens leven 

zich één dag de koning te rijk voelen, bijvoorbeeld door naar een pretpark 

te gaan. Providence Capital steunt de stichting door middel van het 

jaarlijkse kerstcadeau, een donatie die wij namens onze cliënten en onszelf 

doen aan een goed doel.  

Karin Klein Brinke zit in het bestuur van de Utrechtse tak van de stichting. 

Nienke Bollen en Karel Zwaan van Providence Capital spraken met haar. 

‘Stichting Samen Lachen is in 2006 
opgericht in Amsterdam’, zegt 
Karin Klein Brinke. ‘In 2010 is de 
stichting uitgebreid naar Utrecht, 
in 2012 zijn Den Haag en 
Rotterdam van start gegaan, eind 
2013 sloot Eindhoven aan en in 
2017 Groningen. Ze benadrukt dat 
het een landelijke stichting is. Alle regionale voorzitters hebben zitting in het 
landelijk bestuur. ‘Samen bereiken we een veel grotere impact.’ In 2020 heeft 
er een naamswijziging plaatsgevonden van Laat ze maar Lachen naar een 
naam die volgens Klein Brinke meer positiviteit uitstraalt en meer de lading 
dekt: Stichting Samen Lachen. ‘Mensen kennen ons soms nog onder de oude 
naam.’ 

Klein Brinke is bestuurslid van de afdeling Utrecht naast haar baan als fiscalist 
bij Accenture. ‘Armoede is natuurlijk niet een probleem van vandaag’, zegt 
ze. ‘De impact van armoede op kinderen kan heel erg groot zijn. Ons doel is 
om samen een dag iets leuks te doen. We geven geen geld of cadeautjes, 
maar we geven ze een herinnering.’ 
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Terugdoen 

De fiscaliste kwam via haar eigen kinderen in contact met dit goede doel. ‘Ik 
heb drie kinderen en ik weet dat ik mijn kinderen veel kan geven. Ze kunnen 
sporten, we gaan op vakantie, naar een pretpark. Voor onze kinderen is dat 
heel erg normaal. Ik vond het goed om iets terug te doen. Wij hadden de 
traditie dat onze kinderen een cadeautje mochten weggeven aan een goed 
doel als ze zelf jarig waren. Toen ik samen met een van mijn kinderen aan het 
kijken was waar zij dat jaar een cadeautje aan wilde geven, kwamen we deze 
stichting tegen. Op hun website zag ik een oproep voor nieuwe 
bestuursleden. Zo ben ik erin gerold.’ 
 

In Utrecht helpt de stichting veel kinderen. ‘Wanneer we een uitje 
organiseren doen we dat met zo’n 25 tot 30 kinderen. We houden er één per 
maand met uitzondering van de zomermaanden. Dus nemen we zo’n 300 
kinderen per jaar mee. Alleen al in Utrecht. We schrijven verschillende 
organisaties aan om de groep kinderen die kans maken om mee te mogen zo 
groot mogelijk te maken. We gaan naar voedselbanken, jeugdinstellingen en 
opvanghuizen. Het aantal gezinnen dat afhankelijk is van voedselbanken is 
enorm gestegen. Dat is schrijnend.’  

 
Karin Klein Brinke 

‘We proberen variatie aan te brengen in de uitjes die we doen. Het is echt 
niet alleen De Efteling’, zegt Klein Brinke. ‘We zijn ook wel eens naar NEMO 
geweest of het Spoorwegmuseum. Dat zijn dan meer educatieve uitjes. We 
zijn bijvoorbeeld ook met ze naar een ontdekhal geweest. Daar konden ze 
proefjes en experimenten doen. Deze maand zijn we naar een bakkerij 
geweest om koekjes en pepernoten te bakken. Dus het is een gevarieerd 
aanbod van uitjes. We zijn altijd op zoek naar iets nieuws. Het liefst natuurlijk 
een beleving, waar we gratis of met flinke korting naar binnen mogen. 
Suggesties zijn altijd welkom.’  

  

‘We willen de groep 
kinderen die kans maken 
om mee te gaan zo groot 

mogelijk maken.’ 
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De doelgroep bestaat uit kinderen in de basisschoolleeftijd. Klein Brinke: ‘Alle 
kinderen vinden het enorm leuk. Mij valt de dankbaarheid en de beleefdheid 
op. Ze vragen echt mag ik hier even kijken en aan het einde van de dag 
komen ze naar je toe om je te bedanken. Dat geeft aan dat ze het bijzonder 
vinden en dat het zeker niet iets vanzelfsprekends is.’ 

Aansluiting vinden 
Een dagje weggaan helpt de kinderen om aansluiting te houden met hun 
leeftijdsgenoten. ‘De groep die met ons meegaat zit ook in een klas waar 
andere kinderen vertellen: we gaan met vakantie; we zijn samen 
weggeweest. Het is dan natuurlijk confronterend als een kind waarvan de 
ouders weinig geld hebben telkens niets te vertellen heeft, omdat die niet 
iets leuks onderneemt in het weekeinde. We geven ze een verhaal. 
 
Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ze kunnen zeggen: ik ben ook naar 
De Efteling geweest.’ Daarnaast snijdt het mes aan twee kanten. Sommige 
van de kinderen hebben een rugzak zoals dat heet en anderen hebben 
ouders die problemen hebben. Door het kind uit de omgeving te halen, geven 
we ook de ouders rust. Even niet de zorg.’ 
 
Ondanks dat de stichting alleen al in Utrecht en omgeving 300 kinderen per 
jaar een leuke dag bezorgt, is dat maar een fractie van de kinderen die in 
aanmerking zou komen. Dat erkent ook Klein Brinke. ‘We gaan daar op twee 
manieren mee om. Enerzijds proberen we meer geld op te halen, zodat we 
meer kinderen een leuke dag kunnen bezorgen. Daarnaast hebben we 
afgelopen oktober een groter evenement georganiseerd. In totaal hebben we 
daar voor 100 kinderen een leuke dag gehouden. Uitdaging bij een groter 
evenement is het aantal vrijwilligers dat je nodig hebt om de dag te 
begeleiden. Wij werken alleen met vrijwilligers, die allemaal een Verklaring 
Omtrent Gedrag hebben overlegd. We gaan uit van een verhouding van één 
op drie. Dus als we met dertig kinderen weggaan, zijn daar minimaal tien 
begeleiders bij.’ 

‘In oktober mochten de ouders mee. Daarvan hebben we nu gezegd dat we 
dat vaker willen doen. De dag was opgezet als een kleine parade. We hielden 
het in Kanaal30. Dat is een groot evenementencomplex. Onderdelen waren 
onder meer een workshop bouwen met lego; een dansworkshop; er was een 
poppenkast. Echt van alles. Het was van 12 tot 5. Er waren mensen die om 12 
uur binnenkwamen en tot het eind zijn gebleven. Dat is een mooi 
compliment.’ 

  

‘Ik denk dat het heel erg 
belangrijk is dat ze kunnen 
zeggen: ik ben ook naar De 

Efteling geweest.’ 
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Karin Klein Brinke is blij met de bijdrage van Providence Capital. ‘Het helpt 
enorm om weer tientallen kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. We 
zijn echt dankbaar dat we dit mogen doen. We kunnen niet alle kinderen 
helpen, maar voor de kinderen die we helpen maken we het verschil.’ 

Meer informatie over de stichting via: https://samenlachen.nl/ 

 Disclaimer 
Informatie die op in deze nieuwsbrief wordt aangeboden, mag niet worden gebruikt als 
vervanging voor enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor 
eigen rekening en risico.  Hoewel Providence Capital NV ernaar streeft om correcte, 
volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen te verstrekken, biedt Providence 
Capital NV expliciet noch impliciet geen garantie dat de op of via deze nieuwsbrief 
aangeboden informatie juist, volledig of up-to-date is.  Providence Capital NV schrijft deze 
internetsite vanuit Nederlands perspectief en garandeert daarom niet dat de aangeboden 
informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.   


