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hoi 
Vandaag bijna een jaar geleden zijn we vrienden geworden. Ik 
kan het me nog heel goed herinneren! 
Op 16 juli 2010 tijdens de parade in peel en maas heb ik met 
de 700 aanwezige kinderen gedeeld dat ik een beste vriend 
heb; de kiwanis peel en maas. Een enorm gejoel was het resul-
taat!!!
Jullie zullen wel benieuwd zijn wat ik allemaal gedaan heb het 
afgelopen jaar, daarom dit verslag! 
Samen met mijn vriendinnen ankie en chantal heb ik veel tijd 
besteed aan de voorbereidingen, veel denkwerk en geregel 
ging aan het echte werk vooraf. Maar vanaf 1 januari 2011 is 
mijn fonds echt aan de slag gegaan. en het gaat lekker! Kinde-
ren vinden de weg naar mijn huis, waar ze me al hun ideeen 
om peel en maas bruisender, mooier en spannender te maken 
vertellen. Om al die wensen uit te laten komen is het hebben 
van vrienden enorm belangrijk. Ik hoop dan ook dat jullie 
door dit verslag zo geinspireerd raken en enthousiast worden 
dat jullie nog een jaar mijn beste vriend willen zijn! 

xxx
Sjaan de haan 

p.s. bedankt 

voor mijn beste vriend



wat vooraf ging
Sjaan de haan. begon als een project met 14 basisscholen in 
peel en maas en groeide uit tot een begrip. 

Sjaan de haan is een hanendame met vele gezichten.
Het is een creatie van Rainer Bonk en Bertamaria Reetz uit 
Rheinberg. in duitsland luistert ze naar de naam Schantall, in 
Nederland noemen we haar Sjaan.

Sjaan de haan is een trots dier en staat symbool voor waak-
zaamheid, strijdlust en eigen identiteit.
Ze is actief, creatief, sociaal, gelijk en een held voor jong en 
oud.

Sjaan werd een populair figuur in de gemeente.
Reden om Sjaan de Haan een blijvende plek in de gemeente 
te geven en haar op reis te sturen naar andere delen van de 
provincie en het land. 

Naar aanleiding van het succes van het project Sjaan de Haan 
is in de gemeente Peel en MAas het Sjaan de Haan Kinder-
fonds in het leven geroepen. Een speciaal fonds voor alle 
kinderen in Peel en Maas.
Met de steun van de Kiwanis Club Peel en Maas werd het 
kinderfonds een feit! 



Deze dag was een spannende dag voor het Sjaan de Haan 
Kinderfonds. Tijdens het ondernemersgala overhandigde de 
kiwanis club peel en maas een cheque van 6200 euro aan het 
sjaan de haan kinderfonds.  Met deze bijdrage kon het echte 
werk voor het fonds beginnen. 

Het fonds werd ondergebracht bij stichting Cultuurpad.
De rechten op het gebruik van de vorm en de naam sjaan de 
haan werden overgedragen en vastgelegd.

 

op 

27 oktober ‘10
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de vrienden van sjaan
Het Sjaan de Haan Kinderfonds wordt mogelijk gemaakt door 
de vrienden van Sjaan de Haan. behalve een beste vriend heeft 
sjaan ook nog ‘gewone’ vrienden. 
Mensen kunnen vriend van sjaan worden door een haan te 
kopen. 

Sjaan is trots op haar identiteit! Jij toch ook?
Laat dat zien en beschilder je eigen Sjaan met collega’s, familie, 
vereniging, personeel of met vrienden. Het is uiteraard ook 
mogelijk om in overleg een haan te laten beschilderen door 
een kunstenaar of een reeds beschilderde haan te kopen.

Iedereen kan het fonds steunen door vriend van Sjaan te wor-
den. Een ‘vriend’ van Sjaan is ook actief, creatief, sociaal be-
trokken,  denkt na over zijn identiteit en deelt dit met anderen.

Sjaan is verkrijgbaar in verschillende maten:
S (55 cm)- 55 euro
M (110 cm) - 150 euro
L (220 cm) - 1000 euro
XL (280 cm)- prijs op aanvraag

Wie zijn er nog meer vriend van Sjaan?

    * Gemeente Peel en Maas
    * Samen zijn we helden!
    * Jac Kranen Verf en Wand
    * Stichting Prisma
    * Team maatschappelijke ontwikkeling gemeente
    * Rabobank Peel en Maas
    * Huidpraktijk Anthea
    * Vorkmeer - Unitus Welzijnsgroep
    * Dynamiek Scholengroep
    * Scholen Echt-Susteren
    * Aspergegilde Peel en Maas
    * Helmie van de Riet
    * Familie stevens
    * Familie bots 
    * Gerdie Luijten
    * Diana Rutten
    * Team basisschool valkenburg 
    * Jeanine wijnen 
    * Team st.josephschool 
    * Marloes lieftink 
    * Aid by Trade 
    * Atelier oet de verf

Alle informatie is terug te vinden op www.sjaandehaan.nl/
vrienden



27 november ‘10
Deze dag was een opsteker voor alle betrokkenen bij het sjaan 
de haan kinderfonds, we wonnen de kinjerkultuurpries van de 
provincie limburg 

Gedeputeerde Odile Wolfs:” De jury heeft jullie project uit 18 in-
zendingen als winnaar verkozen. Daarbij is gelet op: de culturele, 
kunstzinnige, culturele en sociaal maatschappelijke context van het 
project. Maar ook op jullie presentatie en de manier waarop jullie 
zelf aan het project gewerkt hebben. Kinderen uit Peel en Maas 
van harte proficiat en complimenten voor jullie enthousiaste en 
actieve inzet met ‘Sjaan de Haan’ en de oprichting van het Sjaan 
de Haan Kinderfonds”.

De prijs bestond uit een kunstwerk en een bedrag van 1000 
euro. 

26 oktober ‘10
Sjaan de haan is voorgedragen voor een appeltje van oranje. 
op 26 oktober was de voorronde van het zuiden. Uit meer 
dan 3000 inzendingen zijn 12 projecten geselecteerd die in 
aanmerking komen voor een appeltje. Sjaan was 1 van deze 
projecten.  Helaas is sjaan niet doorgedrongen tot de finale.  
Maar het een eer om genomineerd te zijn!! 
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het sjaan de haan kinderfonds 
Het Sjaan de Haan Kinderfonds maakt Peel en Maas mooier, 
spannender, bruisender en actiever voor en 
door kinderen!

Het Sjaan de Haan Kinderfonds wil dat kinderen van 4 tot 14 
jaar (gelijke) kansen krijgen om actief en creatief bezig te zijn 
in Peel en Maas. 
Zingen, schilderen, dichten, toneelspelen, een speelplek 
oppimpen, een muur in het dorp beschilderen, een museum 
inrichten over dino’s, de nieuwste vorm van grafitti- guarilla-
breien- ontdekken, leren hoe je een boek moet schrijven, een 
verborgen talent ontwikkelen, etc.  
Verzin het maar!  Het kan niet gek genoeg, als het maar bij-
draagt aan de doelstelling van het Sjaan de Haan Kinderfonds! 

Het Sjaan de Haan Kinderfonds helpt, organiseert en finan-
ciert samen met haar vrienden projecten, activiteiten en 
ideeen die dit mogelijk maken.  De beste vriend van Sjaan de 
Haan is de Kiwanis Club Peel en Maas. 

Want samen kunnen we meer!

De club van Sjaan
Kinderen hebben een stem binnen het fonds, ze mogen zelf 
meedenken, ideeen aandragen en stemmen over projecten. Dit 
doen ze door lid te worden van de club van Sjaan. De club van 
Sjaan is een reizend gezelschap. 
Per caravan reist de club van Sjaan evenementen en andere 
activiteiten af. Ter plekke kunnen kinderen creatief aan de slag 
en hun ideeen en wensen in de speciaal ingerichte 
caravan aan Sjaan de Haan vertellen. 

Kinderen kunnen lid worden van de club van Sjaan op www.
sjaandehaan.nl of hyves.sjaan-de-haan.nl. 
Behalve via de speciale club en caravan kunnen kinderen 
hun ideeen op een filmpje inspreken of gewoon ouderwets 
opschrijven en sturen naar het adres van Sjaan. 

Alle informatie is terug te vinden op www.sjaandehaan.nl 



het sjaan de haan kinderfonds 
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MISSIE
Het Sjaan de Haan Kinderfonds wil gelijke kansen voor 
kinderen creeren en ze de mogelijkheid bieden zich actief en 
creatief te ontwikkelen en op die manier deel te nemen aan de 
maatschappij. 
Een fonds met als doel het stimuleren en ontwikkelen van 
creatieve en vernieuwende projecten en activiteiten voor 
kinderen.

waarom
Het ontwikkelen van je eigen creativiteit en het laten horen of 
zien wie je bent en wat er in je leeft, heeft grote effecten. Wie 
aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, het concentratie-
vermogen neemt toe en het vergroot de sociale vaardigheden. 
Het Sjaan de haan kinderfonds gaat daarom blijvend aandacht 
vragen voor het stimuleren en ontwikkelen van creatieve en 
vernieuwende projecten en activiteiten voor kinderen en in 
het verlengde daarvan ook de maatschappij.  Kinderen krijgen 
een stem in dit fonds, ze mogen zelf meedenken en stemmen 
over projecten.

In 2011 zijn we gestart met het prikkelen van kinderen in Peel 
en Maas om hun stem te laten horen. 

Dit doen we op verschillende manieren:
•	 Sjaan op hyves
•	 Sjaan de Haan on tour; de speciale Sjaan de Haan-caravan 

reist evenementen, activiteiten, scholen en verenigingen 
af. 

•	 Sjaan als praatpaal, kinderen kunnen in gesprek  met 
Sjaan en haar vertellen wat ze willen, vinden, etc.  ‘Dus 
heb jij een idee wat je in Peel en Maas zou willen doen en 
hoe je Peel en Maas mooier, bruisender en spannender 
voor kinderen kan maken? Dien dan je idee in bij het 
Sjaan de Haan Kinderfonds.’ Het kinderfonds helpt met 
de uitwerking van het idee en zoekt daarnaast ook naar 
organisaties die willen helpen bij de uitvoering. 

•	 Sjaan de Haan naschoolse activiteiten; acteerclub
•	 De club van sjaan 





18 maart ‘11
Op vrijdag 18 maart hebben leerlingen van het BBC en groep 
8 van basisschool Panningen Noord de caravan van sjaan ge-
pimt. Deze caravan is het reizende huis van Sjaan de Haan. 
In een vrolijke omgeving kunnen kinderen bij Sjaan aan tafel 
schuiven en hun ideeen en wensen delen. 
Een camera legt de gesprekken tussen Sjaan en de kinderen 
vast. Alle wensen en ideeen worden vervolgens gemonteerd en 
op de website geplaatst. 
Het kinderfonds gaat dan aan de slag om de wensen en ideeen 
die aansluiten bij de doelstellingen van het fonds te realiseren. 

De aftrap voor de reizende caravan was op 2 juni tijdens de 
Asperge(s)hopdag. De kinderen stonden in de rij om hun 
wensen en ideeen in te spreken. 

27 maart ‘11
Tijdens de opening van het aspergeseizoen in Peel en Maas 
werd Asperge Sjaan onthuld. 

Asperge Sjaan is een speciale Sjaan de Haan die op initiatief 
van het Sjaan de Haan Kinderfonds en het AspergeGilde Peel 
en Maas is gemaakt. Een bijzonder exemplaar want deze Sjaan 
is verzot op asperges.

Deze aspergesjaan was een uniek promotiemiddel voor het 
kinderfonds.  Dat Sjaan de Haan ook volwassenen ontroert en 
raakt bewezen de telers met hun verhalen en gedichten over 
sjaan. De wekelijkse verslagen over de tour van aspergesjaan 
waren telkens een verrassing en zijn gebundeld in een speciaal 
verslag over aspergesjaan. Tijdens de afsluiting van het asper-
geseizoen kreeg het sjaan de haan kinderfonds een cheque 
van 1300 euro voor aspergesjaan van de trotse eigenaren; de 
aspergetelers uit Peel en Maas. 



Sjaan werkt aanstekelijk. Daarom willen we andere scholen in 
Nederland Sjaan niet onthouden! Het project Sjaan de haan is 
bedoeld om kinderen kennis te laten maken met de veelkleu-
rige identiteit van de samenleving en het feit dat we allemaal 
actief, creatief, sociaal en gelijk zijn.

In 2011 is Sjaan al op reis gegaan in de provincie Limburg 
en hebben 16 scholen in Horst aan de Maas en 14 scholen in 
Echt-Susteren meer dan 60 hanen van 1 meter 10 gemaakt. 
Het resultaat: heel veel trotse en enthousiaste kinderen!!!!

Alle info over het scholenproject is te vinden op 
www.sjaandehaan.nl/scholen.

De club van sjaan is sinds 1 mei actief. 
Ter promotie van de club en om het doel van het kinderfonds 
over te brengen werden diverse acties ondernomen. 
•	 caravan ging reizen
•	 folders van de club van sjaan verspreid
•	 via social media gingen berichten over het web
•	 de acteerclub werd opgericht 
•	 persberichten in lokale bladen en radio 

In alle PR van Sjaan de Haan wordt de Kiwanis Peel en Maas 
als beste vriend vermeld. 

1 mei ‘1120 april ‘11



Tijdens de Aspergehopdag was de vuurdoop van de caravan! 
en de club van Sjaan .
Veel kinderen weten inmiddels de weg naar de caravan van 
Sjaan te vinden om hun ideeen en wensen in te spreken. 

De 1e wensen en ideeen:
* een nieuwe turnhal 
* een nieuw zwembad 
* spellendag bij basisschool de pas in helden
* een knutselwinkel
* een knutselclub
* don en fleur willen een konijn
* 2 goals voor veldje Aldenhof Baarlo
* stijldansclub in maasbree 
* zwembad in de buurt (beringe) 
* voetbalveldje op meester kesselstraat in beringe
* Meer speeltoestellen en een knutselclub bij het speeltuintje 
op de Kennedylaan
* musicalclub in helden
* muurschildering maken in panningen
* leren brood bakken
* tekenclub in panningen
* haren van een pony vlechten
* een nieuw kapsel 
* acteerclub in alle kernen 

De ideeen varieren van kleine persoonlijke wensen tot grote 
wensen! Sjaan krijgt het nog druk om alle vragen van de kin-
deren te beantwoorden. 
De ideeen die passen binnen de doelstellingen van het kinder-
fonds worden uitgevoerd. Alle filmpjes zijn op de website ge-
plaatst zodat kinderen kunnen zien en horen welke ideeen zijn 
ingediend en welke ideeen worden uitgevoerd. Vanaf augustus 
2011 worden de eerste ideeen gerealiseerd. 

ideeen en wensen van kinderen

Een veelgehoorde wens van de kinderen is dat ze graag willen 
dat Sjaan echt kan praten. we zijn daarom op zoek naar de 
juiste techniek hiervoor, zodat kinderen vanaf september echte 
gesprekken kunnen voeren met sjaan. Op deze manier kan het 
fonds nog beter haar missie uitvoeren. 

De wensen en ideeen die niet realiseerbaar zijn voor het Sjaan 
de Haan kinderfonds worden doorgespeeld naar personen of 
organisaties die er wel mee aan de slag kunnen. 









Om kinderen bekend te maken met de doelen van het Sjaan 
de Haan kinderfonds en ze te stimuleren actief bezig te zijn 
werd de acteerclub opgericht. 

DE ACTEERCLUB
Sanne-Samina Hanssen leert kinderen de basisbeginselen van 
acteren. Sanne-Samina is een actrice (bekend van ‘De Kin-
jerkraom’ en ‘Het Huis Anubis’. In de Acteerclub ontdekken 
kinderen de basisbeginselen van acteren. 

30 kinderen schreven zich in voor de acteerclub, op twee 
locaties: op maandag voor kinderen van groep 3 t/m 5 bij St. 
Josephschool in Beringe en op donderdag voor kinderen van 
groep 6 t/m 8 bij basisschool de Merwijck in Kessel.

Deze activiteit kon dankzij het sjaan de haan kinderfonds voor 
de geringe bijdrage van 15 euro per kind worden aangeboden. 

de acteerclub



18 juni ‘11
Sjaan kleurt open dag gemeente Peel en Maas!

Tijdens de open dag van de gemeente Peel en Maas was 
Sjaan de haan en de caravan aanwezig om 1 van de betonnen 
banken voor het gemeentehuis van kleur te voorzien. Onder 
de deskundige leiding van Karin, Kim en Ankie kreeg de 
bank een Peel en Maas identiteit. De aanwezige kinderen en 
volwassenen mochten helpen met de invulling van de bank, 
de kinderen die holpen kleurden alles bont (inclusief stoep en 
kleding) maar dat mocht de pret niet drukken. Het resultaat is 
geweldig. Oordeel zelf!





23-24 oktober 2010
Sjaan op menu 2012 in Peel en Maas

26 oktober 2010
Sjaan genomineerd voor de Appeltjes van Oranje 

27 oktober 2010 
Sjaan ontvangt cheque tijdens ondernemersavond

30-31 oktober 2010
Sjaan op menu 2012 in Venlo 

2 november 2010
Bertamaria en Rainer geven Cultuurpad de rechten en het 
patent op Sjaan voor Nederland. 

27 november 2010
Sjaan wint kinjerkultuurpries 

24 december 2010 
Het fonds formeel opgericht en ondergebracht bij stichting 
Cultuurpad. 

1 januari 2011
Sjaan de Haan als merknaam voor nederland vastgelegd. 

1 maart 2011
Nieuwe website Sjaan de Haan live

18 maart 2011 
Sjaan en NL doet! 
Kinderen en jongeren beschilderen de Sjaan de Haancaravan 
op markt in Panningen

27 maart 2011 
Sjaan bij opening aspergeseizoen 

20 april 2011 
Afsluiting Sjaan de Haanproject in Horst aan de Maas 

20 mei 2011
Afsluiting Sjaan de Haanproject in Echt-Susteren

2 juni 2011
Sjaan de Haanclub op asperge(s)hopdag
veiling aspergesjaan 

18 juni 2011
Sjaan de Haanclub op open dag gemeente 

juni-juli 2011
De acteerclub van Sjaan

17 juli 2011
Sjaan de Haanclub bij Circque de Kepel

uit de agenda van sjaan


