
Stichting Gijsje Eigenwijsje spreekbeurt voor de basisschool 

Wat leuk dat jij een spreekbeurt gaat houden over Gijsje eigenwijsje! Op internet kun je natuur-
lijk een heleboel informatie halen hierover. Maar dat is vaak ingewikkeld om te lezen, met veel 
moeilijke woorden. Daarom hebben wij je een beetje geholpen: In dit verhaal over Gijsje Eigen-
wijsje staat het makkelijker beschreven. Lees het eerst maar eens door. Daarna kun je aan de slag 
met je eigen spreekbeurt. Want wat hieronder staat is natuurlijk veel te veel om in 10 of 15 
minuten te vertellen. 
De bedoeling is natuurlijk dat jij een eigen spreekbeurt maakt, met de informatie die je in dit 
verhaal leest. Voor jezelf moet je bedenken wat jij belangrijk genoeg vindt om te vertellen. Vind 
je het erg spannend om je verhaal voor de hele klas te vertellen? Bedenk dan maar dat wij - van 
Gijsje Eigenwijsje- het heel erg knap en superstoer vinden dat jij je spreekbeurt over dit onder-
werp doet! Plus wij vinden het heel erg goed dat er nog meer kinderen het verhaal van Gijsje 
horen. Dus eigenlijk help je ons!
Maak een “praatvel” die je bij je spreekbeurt in de klas erbij houdt, hierop staan een paar belang-
rijke woorden. Je kunt daar heel even op kijken als je het even niet meer weet . Een spreekbeurt 
duurt ongeveer 10 minuten. Oefen de spreekbeurt een (paar) keer voor je vader/moeder, broert-
tje/zusjeof voor de spiegel (of praat tegen je huisdier). Meestal is het handig om pas aan het eind 
van jouw spreekbeurt spulletjes/plaatjes rond te laten gaan, anders wordt het al gauw rommelig 
en dan luistert er niemand meer. Je kunt wel tussendoor plaatjes laten zien natuurlijk op een 
beamer of via een laptop in je klas. Denk er aan dat als je plaatjes op het bord hangt, dat ieder-
een dit moet kunnen zien. (Hele kleine plaatjes hebben dus weinig zin). Veel plezier met het 
maken van je eigen Gijsje Eigenwijsje spreekbeurt!

Wij zijn al apentrots op je!

Gijsje Eigenwijsje is de laatste wens ge est van Gijs Baeten die op 8 jarige le tijd te horen 
kre g dat hij hersenstam kanker had en nooit meer beter zou worden. Gijsje genoot ervan om 
nog w ekjes of w ekendjes met zijn gezin (papa, mama en zijn broer Bart) w g te gaan naar een 
vakantie huisje aan z e of in de bossen. Hij genoot hier enorm van, ondanks dat hij zo erg ziek 
was. Het was de laatste wens van Gijsje om dit andere kinderen die net zo ziek waren als hij was, 
ook een gratis w ekje w g aan te bieden. Hij he t zelf de naam van de stichting verzonnen: 
Stichting Gijsje Eigenwijsje en zijn lievelingsknuffel de aap, zou het logo moeten gaan worden.  

Het is speciaal voor kinderen met een hele erge ziekte. Degene die z n ziekte he t mag een 
ekje gratis vakantie vieren in een vakantie oning van Gijsje Eigenwijsje, samen met vader, 

moeder, broertjes en zusjes. Mocht opa of oma of een ander vriendje ook mee willen, dan kan 
dat. De huisje zijn voor maximaal 6 personen. Het is voor kinderen uit Nederland en Vlaanderen 
(dat is een stukje België waar ze Vlaams spreken, dat lijkt op Nederlands). De zieke kinderen die 
komen zijn tussen de 0 t/m 16 jaar oud. 

Omdat je wel ontzettend v el pech hebt als je erg ziek bent. Ziek is niet leuk. En dan kun je niet 
v el. Bijv eld ook niet zomaar ergens op vakantie kunt gaan. Dat is moeilijk te regelen. 
Sommige zieke kinderen moeten bijv eld vaak naar het ziekenhuis of naar een speciale 
dokt . Dan wil je wel eens ergens heen zonder dokters met witte jassen en vervelende onder
zoeken en spuiten. En in het ziekenhuis mis je natuurlijk je familie. Maar voor de broertjes en 
zusjes van z n ziek kind is het ook niet leuk, want die kunnen daardoor vaak een heleboel 
dingen niet. Bijv eld omdat de vaders en moeders mee moeten naar het ziekenhuis. Heel 
soms krijgen ze minder aandacht. En ze missen hun broer of zus. Dus dan is het juist heel erg 
leuk als je een k er hele leuke dingen kunt doen. Een vakantie is dan heel erg speciaal. En vooral 
omdat je dan even kunt vergeten dat je in een vervelende ziekte hebt. Want ook na die super 

ek in een vakantie oning van Gijsje Eigenwijsje kunnen de gezinnen er nog heel vaak aan 
terugdenken. Die fijne herinnering blijft! 

De vakantie woningen liggen op een vakantie park, waar ook diverse leuke dingen te doen zijn. 
o is er een buitenzwembad, basketbal veld, midgetgolf baan, diverse klimrekken (zelfs één in je 

eigen tuin). De huisjes liggen in een bosrijke omgeving, zodat je gezellig met je papa, mama, 
tjes of zusjes kan gaan wandelen en dieren kunt zien. Ook als je in een rolstoel zit, want 

vlakbij is een bos dat speciaal voor rolstoelers een pad he t. Maar de huisjes liggen ook vlakbij 
de Beekse bergen en de Efteling. In elk huisje zijn 3 slaapkamers, een keuken en een woonkamer. 
Het is allemaal heel erg mooi gemaakt. Het is dan ook net alsof je thuis bent en heel gezellig is. 
Daarnaast is er van alles in en om de vakantie oning te doen. Er staat een klimrek in de tuin, er 
ligt buitenspeelgoed, een step een fiets en noem maar op. Maar ook een x-box met veel spelle
tjes, barbies, autootjes, leesboeken. Je kan het zo gek niet verzinnen of het is in de woning aan

zig.

oor de gezinnen die te gast zijn bij Gijsje Eigenwijsje, is de hele w ek gratis. Maar je begrijpt 
natuurlijk wel dat het enorm v el geld kost om zulke vakanties te organiseren. Als in je in het 
cht zou uitrekenen wat een w ek vakantie bij Gijsje Eigenwijsje kost, dan kom je uit op wel € 

750,= (z venhonderd vijftig euro) voor 1 gezin. Dat is heel v el geld. En dat moet wel betaald 
orden. Maar niet door de gezinnen die uitgenodigd zijn, want die mogen gratis komen. Gelukkig 

zijn er heel v el mensen die geld geven. En bijv eld bedrijven, scholen en clubs. Sommigen 
houden een Aktie voor het goede doel (bijvoorbeeld een sponsorloop, of lege flessen verzame
len) en het geld wat daarmee opgehaald wordt geven ze dan aan Gijsje Eigenwijsje. Er zijn ook 
bedrijven die gratis spullen geven, of ervoor zorgen dat Gijsje Eigenwijsje iets minder hoeft te 
betalen ergens v . Dat is erg handig natuurlijk. En heel v el mensen die voor Gijsje Eigenwijsje 

erken, die doen dat gratis. e vragen er geen geld v , maar ze vinden het leuk om mee te 
helpen. Die mensen noemen we vrijwilligers’’. En dat is dan w er handig want anders zouden 
die vakanties nog v el duurder zijn.

oor Gijsje Eigenwijsje is het belangrijk dat v el mensen weten dat het bestaat. Want anders 
eten mensen niet dat ze daar op vakantie kunnen als ze een heel ziek kindje hebben. En het is 

natuurlijk ook handig dat mensen weten dat Gijsje Eigenwijsje wel wat hulp nodig he t om die 
vakanties te betalen. Heel veel mensen helpen ons daarbij. Dat is fijn. En nu ga jij over Gijsje 
Eigenwijsje v tellen,  daar zijn wij heel blij mee.

De ouders van een heel erg ziek kind of iemand die hun wil opgeven voor een vakantie in een 
vakantie oning van Gijsje Eigenwijsje, kunnen een formulier invullen op onze internetsite. Maar 
bij de meeste zieke kinderen worden ze via het ziekenhuis aangemeld, door een dokter of een 
verple gst . Je moet je voorstellen dat het over kinderen gaat die echt heel erg ziek zijn. Dus 
niet als iemand tw e weken griep he t of een been breekt. Dat is ook erg vervelend. Maar de 
kinderen die naar Gijsje Eigenwijsje komen zijn nog v el ziek . Wij doen bijna alles per mail, dat 

erkt lekker snel en dan hebben we met en contact met de pap, mama en het ziekenhuis. o 
eten we natuurlijk ook met en of het kindje wel op vakantie kan en mag van de eigen dokt . 

We gaan dan kijken wanneer ze een gratis w ekje op vakantie willen gaan. We moeten natuurlijk 
ook rekening houden met behandelingen die het kindje nog krijgt in het ziekenhuis. Soms he t 
en kind een bepaalde ziekte waardoor het maanden achter elkaar in het ziekenhuis ligt, of er 

bijna iedere dag heen moet. Maar het kan misschien tussendoor wel een k er een w ekje ov
slaan. Er zijn ook kinderen die heel ziek zijn maar daarvoor niet naar een ziekenhuis gaan. Heel 
v el soorten ziektes zijn er, allemaal verschillend. Daarom kijken wij samen met de papa en 
mama wanneer ze een gratis w ekje op vakantie kunnen gaan. En niet te vergeten de vakantie

ek gratis. Hoev el geld ze ook zouden willen betalen…een vakantie bij Gijsje Eigenwijsje  is 
niet te k . 

52 weken per jaar, wordt er een gratis w ekje w g aangeboden, dus het hele jaar. Maar iedere 
maand vindt er een controle plaats in de vakantie oningen. We kijken dan of er nog dingen 
gerepareerd of vervangen dienen te worden. Een k er per jaar, als er een ziek kind toch niet kan 
komen dan zetten we alles op zijn kop en bekijken we of er van alles nog wel voldoende is. Er 

orden dan  grote reparaties uit voerd, opnieuw geschilderd, gordijnen gewassen, de tuin 
ordt w er eens grondig aangepakt. En dat doen we dan allemaal in één w ek. Na iedere w ek 
ordt er natuurlijk heel erg goed  schoongemaakt,  maar dan gaan we echt uit ons bol en wordt 

alles grondig aangepast en niets vergeten. 

Gijsje Eigenwijsje is opgericht (begonnen) op 29 februari 2012! Hiermee is de laatste wens van 
Gijsje in vervulling gegaan. Iedereen hoopt dat het nog lang kan bestaan, zodat er nog heel v el 
gezinnen zo een fijne week vakantie beleven. Als je het allemaal hoort hoe leuk het is, zou je er 
zelf wel een w ek naar toe willen. Maar eigenlijk moet je blij zijn dat je er niet naar toe gaat. 
Want dat zou betekenen dat je zelf ziek bent, of je broertje of zusje. En dat is helemaal niet leuk! 
Gezond zijn is toch het fijnste wat er is. Maar voor kinderen die de pech hebben dat ze erg ziek 
zijn is het fijn dat ze naar een vakantie huisje van Gijsje Eigenwijsje kunnen om het ziek-zijn 
ven te vergeten. Op de rest van de website kun je nog meer lezen over Gijsje Eigenwijsje. Daar 

vind je ook plaatjes/ fot s om te laten zien. Misschien wil je met je klas, school of club iets 
doen? Dat kan! Ook daarover kun je meer lezen op de website bij het onderwerp ‘Help me . 

Heel erg v el succes met je spreekbeurt!

Hoe is Gijsje Eigenwijsje ontstaan ?-> Gijs Baeten  erg ziek  laatste wens 
Wat doet Gijsje Eigenwijsje? -> onvergetelijke gratis vakantie  levensbedreigend ziek kind  0 tot 
en met 16  jaar  broertjes, zusjes, ouders, opas en omas  ziek zijn even vergeten  plezier maken 
 herinneringen. 

Hoe ziet Gijsje Eigenwijsje woning eruit? -> vakantie park   bosrijke omgeving  heel  v el leuke 
dingen kan doen  6 personen kan logeren  heel  v el  speelgoed  gezellig huis.
Wat kost een vakantie ?-> heel v el geld  € 750,  per w ek per huis  sponsoren  acties
Hoe komen de zieke kinderen in het huisje? -> het ziekenhuis ge t de kinderen op.
Wanneer is Gijsje Eigenwijsje Open?  52 weken per jaar  poetsen elke w ek  ieder 4 weken 
grote controle  1x per jaar schilderen en grote zaken doen
Hoe lang bestaat Gijsje Eigenwijsje ?-> vanaf februari 2012 gestart  hopen nog lang met jullie 
steun te kunnen bestaan.



Wat leuk dat jij een spreekbeurt gaat houden over Gijsje eigenwijsje! Op internet kun je natuur
lijk een heleboel informatie halen hierov . Maar dat is vaak ingewikkeld om te lezen, met v el 
moeilijke woorden. Daarom hebben wij je een beetje geholpen: In dit verhaal over Gijsje Eigen
wijsje staat het makkelijker beschreven. L es het eerst maar eens door. Daarna kun je aan de slag 
met je eigen spreekbeurt. Want wat hieronder staat is natuurlijk v el te v el om in 10 of 15 
minuten te v tellen. 
De bedoeling is natuurlijk dat jij een eigen spreekbeurt maakt, met de informatie die je in dit 
verhaal leest. oor jezelf moet je bedenken wat jij belangrijk genoeg vindt om te v tellen. Vind 
je het erg spannend om je verhaal voor de hele klas te v tellen? Bedenk dan maar dat wij  van 
Gijsje Eigenwijsje- het heel erg knap en superstoer vinden dat jij je spreekbeurt over dit onder

erp doet! Plus wij vinden het heel erg goed dat er nog meer kinderen het verhaal van Gijsje 
horen. Dus eigenlijk help je ons!
Maak een praatvel” die je bij je spreekbeurt in de klas erbij houdt, hierop staan een paar belang
rijke woorden. Je kunt daar heel even op kijken als je het even niet meer w et . Een spreekbeurt 
duurt ongev er 10 minuten. Oefen de spreekbeurt een (paar) k er voor je vader/moeder, broert
tje/zusje f voor de spiegel ( f praat t gen je huisdier). Meestal is het handig om pas aan het eind 
van jouw spreekbeurt spulletjes/plaatjes rond te laten gaan, anders wordt het al gauw rommelig 
en dan luist t er niemand me . Je kunt wel tussendoor plaatjes laten zien natuurlijk op een 
beamer of via een laptop in je klas. Denk er aan dat als je plaatjes op het bord hangt, dat ieder
en dit moet kunnen zien. (Hele kleine plaatjes hebben dus weinig zin). el plezier met het 

maken van je eigen Gijsje Eigenwijsje spreekbeurt!

Wat is Gijsje Eigenwijsje? 

Gijsje Eigenwijsje is de laatste wens geweest van Gijs Baeten die op 8 jarige leeftijd te horen 
kreeg dat hij hersenstam kanker had en nooit meer beter zou worden. Gijsje genoot ervan om 
nog weekjes of weekendjes met zijn gezin (papa, mama en zijn broer Bart) weg te gaan naar een 
vakantie huisje aan zee of in de bossen. Hij genoot hier enorm van, ondanks dat hij zo erg ziek 
was. Het was de laatste wens van Gijsje om dit andere kinderen die net zo ziek waren als hij was, 
ook een gratis weekje weg aan te bieden. Hij heeft zelf de naam van de stichting verzonnen: 
Stichting Gijsje Eigenwijsje en zijn lievelingsknuffel de aap, zou het logo moeten gaan worden.  

1. Voor wie is het gratis weekje weg met Gijsje Eigenwijsje bedoeld? 

Het is speciaal voor kinderen met een hele erge ziekte. Degene die zo’n ziekte heeft mag een 
weekje gratis vakantie vieren in een vakantiewoning van Gijsje Eigenwijsje, samen met vader, 
moeder, broertjes en zusjes. Mocht opa of oma of een ander vriendje ook mee willen, dan kan 
dat. De huisje zijn voor maximaal 6 personen. Het is voor kinderen uit Nederland en Vlaanderen 
(dat is een stukje België waar ze Vlaams spreken, dat lijkt op Nederlands). De zieke kinderen die 
komen zijn tussen de 0 t/m 16 jaar oud. 

2. Waarom is Gijsje Eigenwijsje er?

Omdat je wel ontzettend veel pech hebt als je erg ziek bent. Ziek is niet leuk. En dan kun je niet 
veel. Bijvoorbeeld ook niet zomaar ergens op vakantie kunt gaan. Dat is moeilijk te regelen. 
Sommige zieke kinderen moeten bijvoorbeeld vaak naar het ziekenhuis of naar een speciale 
dokter. Dan wil je wel eens ergens heen zonder dokters met witte jassen en vervelende onder-
zoeken en spuiten. En in het ziekenhuis mis je natuurlijk je familie. Maar voor de broertjes en 
zusjes van zo’n ziek kind is het ook niet leuk, want die kunnen daardoor vaak een heleboel 
dingen niet. Bijvoorbeeld omdat de vaders en moeders mee moeten naar het ziekenhuis. Heel 
soms krijgen ze minder aandacht. En ze missen hun broer of zus. Dus dan is het juist heel erg 
leuk als je een keer hele leuke dingen kunt doen. Een vakantie is dan heel erg speciaal. En vooral 
omdat je dan even kunt vergeten dat je in een vervelende ziekte hebt. Want ook na die super 
week in een vakantiewoning van Gijsje Eigenwijsje kunnen de gezinnen er nog heel vaak aan 
terugdenken. Die fijne herinnering blijft! 

3. Hoe ziet het eruit en wat is er te doen?

De vakantie woningen liggen op een vakantie park, waar ook diverse leuke dingen te doen zijn. 
Zo is er een buitenzwembad, basketbal veld, midgetgolf baan, diverse klimrekken (zelfs één in je 
eigen tuin). De huisjes liggen in een bosrijke omgeving, zodat je gezellig met je papa, mama, 
broertjes of zusjes kan gaan wandelen en dieren kunt zien. Ook als je in een rolstoel zit, want 
vlakbij is een bos dat speciaal voor rolstoelers een pad heeft. Maar de huisjes liggen ook vlakbij 
de Beekse bergen en de Efteling. In elk huisje zijn 3 slaapkamers, een keuken en een woonkamer. 
Het is allemaal heel erg mooi gemaakt. Het is dan ook net alsof je thuis bent en heel gezellig is. 
Daarnaast is er van alles in en om de vakantiewoning te doen. Er staat een klimrek in de tuin, er 
ligt buitenspeelgoed, een step een fiets en noem maar op. Maar ook een x-box met veel spelle-
tjes, barbies, autootjes, leesboeken. Je kan het zo gek niet verzinnen of het is in de woning aan-
wezig.

oor de gezinnen die te gast zijn bij Gijsje Eigenwijsje, is de hele w ek gratis. Maar je begrijpt 
natuurlijk wel dat het enorm v el geld kost om zulke vakanties te organiseren. Als in je in het 
cht zou uitrekenen wat een w ek vakantie bij Gijsje Eigenwijsje kost, dan kom je uit op wel € 

750,= (z venhonderd vijftig euro) voor 1 gezin. Dat is heel v el geld. En dat moet wel betaald 
orden. Maar niet door de gezinnen die uitgenodigd zijn, want die mogen gratis komen. Gelukkig 

zijn er heel v el mensen die geld geven. En bijv eld bedrijven, scholen en clubs. Sommigen 
houden een Aktie voor het goede doel (bijvoorbeeld een sponsorloop, of lege flessen verzame
len) en het geld wat daarmee opgehaald wordt geven ze dan aan Gijsje Eigenwijsje. Er zijn ook 
bedrijven die gratis spullen geven, of ervoor zorgen dat Gijsje Eigenwijsje iets minder hoeft te 
betalen ergens v . Dat is erg handig natuurlijk. En heel v el mensen die voor Gijsje Eigenwijsje 

erken, die doen dat gratis. e vragen er geen geld v , maar ze vinden het leuk om mee te 
helpen. Die mensen noemen we vrijwilligers’’. En dat is dan w er handig want anders zouden 
die vakanties nog v el duurder zijn.

oor Gijsje Eigenwijsje is het belangrijk dat v el mensen weten dat het bestaat. Want anders 
eten mensen niet dat ze daar op vakantie kunnen als ze een heel ziek kindje hebben. En het is 

natuurlijk ook handig dat mensen weten dat Gijsje Eigenwijsje wel wat hulp nodig he t om die 
vakanties te betalen. Heel veel mensen helpen ons daarbij. Dat is fijn. En nu ga jij over Gijsje 
Eigenwijsje v tellen,  daar zijn wij heel blij mee.

De ouders van een heel erg ziek kind of iemand die hun wil opgeven voor een vakantie in een 
vakantie oning van Gijsje Eigenwijsje, kunnen een formulier invullen op onze internetsite. Maar 
bij de meeste zieke kinderen worden ze via het ziekenhuis aangemeld, door een dokter of een 
verple gst . Je moet je voorstellen dat het over kinderen gaat die echt heel erg ziek zijn. Dus 
niet als iemand tw e weken griep he t of een been breekt. Dat is ook erg vervelend. Maar de 
kinderen die naar Gijsje Eigenwijsje komen zijn nog v el ziek . Wij doen bijna alles per mail, dat 

erkt lekker snel en dan hebben we met en contact met de pap, mama en het ziekenhuis. o 
eten we natuurlijk ook met en of het kindje wel op vakantie kan en mag van de eigen dokt . 

We gaan dan kijken wanneer ze een gratis w ekje op vakantie willen gaan. We moeten natuurlijk 
ook rekening houden met behandelingen die het kindje nog krijgt in het ziekenhuis. Soms he t 
en kind een bepaalde ziekte waardoor het maanden achter elkaar in het ziekenhuis ligt, of er 

bijna iedere dag heen moet. Maar het kan misschien tussendoor wel een k er een w ekje ov
slaan. Er zijn ook kinderen die heel ziek zijn maar daarvoor niet naar een ziekenhuis gaan. Heel 
v el soorten ziektes zijn er, allemaal verschillend. Daarom kijken wij samen met de papa en 
mama wanneer ze een gratis w ekje op vakantie kunnen gaan. En niet te vergeten de vakantie

ek gratis. Hoev el geld ze ook zouden willen betalen…een vakantie bij Gijsje Eigenwijsje  is 
niet te k . 

52 weken per jaar, wordt er een gratis w ekje w g aangeboden, dus het hele jaar. Maar iedere 
maand vindt er een controle plaats in de vakantie oningen. We kijken dan of er nog dingen 
gerepareerd of vervangen dienen te worden. Een k er per jaar, als er een ziek kind toch niet kan 
komen dan zetten we alles op zijn kop en bekijken we of er van alles nog wel voldoende is. Er 

orden dan  grote reparaties uit voerd, opnieuw geschilderd, gordijnen gewassen, de tuin 
ordt w er eens grondig aangepakt. En dat doen we dan allemaal in één w ek. Na iedere w ek 
ordt er natuurlijk heel erg goed  schoongemaakt,  maar dan gaan we echt uit ons bol en wordt 

alles grondig aangepast en niets vergeten. 

Gijsje Eigenwijsje is opgericht (begonnen) op 29 februari 2012! Hiermee is de laatste wens van 
Gijsje in vervulling gegaan. Iedereen hoopt dat het nog lang kan bestaan, zodat er nog heel v el 
gezinnen zo een fijne week vakantie beleven. Als je het allemaal hoort hoe leuk het is, zou je er 
zelf wel een w ek naar toe willen. Maar eigenlijk moet je blij zijn dat je er niet naar toe gaat. 
Want dat zou betekenen dat je zelf ziek bent, of je broertje of zusje. En dat is helemaal niet leuk! 
Gezond zijn is toch het fijnste wat er is. Maar voor kinderen die de pech hebben dat ze erg ziek 
zijn is het fijn dat ze naar een vakantie huisje van Gijsje Eigenwijsje kunnen om het ziek-zijn 
ven te vergeten. Op de rest van de website kun je nog meer lezen over Gijsje Eigenwijsje. Daar 

vind je ook plaatjes/ fot s om te laten zien. Misschien wil je met je klas, school of club iets 
doen? Dat kan! Ook daarover kun je meer lezen op de website bij het onderwerp ‘Help me . 

Heel erg v el succes met je spreekbeurt!

Hoe is Gijsje Eigenwijsje ontstaan ?-> Gijs Baeten  erg ziek  laatste wens 
Wat doet Gijsje Eigenwijsje? -> onvergetelijke gratis vakantie  levensbedreigend ziek kind  0 tot 
en met 16  jaar  broertjes, zusjes, ouders, opas en omas  ziek zijn even vergeten  plezier maken 
 herinneringen. 

Hoe ziet Gijsje Eigenwijsje woning eruit? -> vakantie park   bosrijke omgeving  heel  v el leuke 
dingen kan doen  6 personen kan logeren  heel  v el  speelgoed  gezellig huis.
Wat kost een vakantie ?-> heel v el geld  € 750,  per w ek per huis  sponsoren  acties
Hoe komen de zieke kinderen in het huisje? -> het ziekenhuis ge t de kinderen op.
Wanneer is Gijsje Eigenwijsje Open?  52 weken per jaar  poetsen elke w ek  ieder 4 weken 
grote controle  1x per jaar schilderen en grote zaken doen
Hoe lang bestaat Gijsje Eigenwijsje ?-> vanaf februari 2012 gestart  hopen nog lang met jullie 
steun te kunnen bestaan.



Wat leuk dat jij een spreekbeurt gaat houden over Gijsje eigenwijsje! Op internet kun je natuur
lijk een heleboel informatie halen hierov . Maar dat is vaak ingewikkeld om te lezen, met v el 
moeilijke woorden. Daarom hebben wij je een beetje geholpen: In dit verhaal over Gijsje Eigen
wijsje staat het makkelijker beschreven. L es het eerst maar eens door. Daarna kun je aan de slag 
met je eigen spreekbeurt. Want wat hieronder staat is natuurlijk v el te v el om in 10 of 15 
minuten te v tellen. 
De bedoeling is natuurlijk dat jij een eigen spreekbeurt maakt, met de informatie die je in dit 
verhaal leest. oor jezelf moet je bedenken wat jij belangrijk genoeg vindt om te v tellen. Vind 
je het erg spannend om je verhaal voor de hele klas te v tellen? Bedenk dan maar dat wij  van 
Gijsje Eigenwijsje- het heel erg knap en superstoer vinden dat jij je spreekbeurt over dit onder

erp doet! Plus wij vinden het heel erg goed dat er nog meer kinderen het verhaal van Gijsje 
horen. Dus eigenlijk help je ons!
Maak een praatvel” die je bij je spreekbeurt in de klas erbij houdt, hierop staan een paar belang
rijke woorden. Je kunt daar heel even op kijken als je het even niet meer w et . Een spreekbeurt 
duurt ongev er 10 minuten. Oefen de spreekbeurt een (paar) k er voor je vader/moeder, broert
tje/zusje f voor de spiegel ( f praat t gen je huisdier). Meestal is het handig om pas aan het eind 
van jouw spreekbeurt spulletjes/plaatjes rond te laten gaan, anders wordt het al gauw rommelig 
en dan luist t er niemand me . Je kunt wel tussendoor plaatjes laten zien natuurlijk op een 
beamer of via een laptop in je klas. Denk er aan dat als je plaatjes op het bord hangt, dat ieder
en dit moet kunnen zien. (Hele kleine plaatjes hebben dus weinig zin). el plezier met het 

maken van je eigen Gijsje Eigenwijsje spreekbeurt!

Gijsje Eigenwijsje is de laatste wens ge est van Gijs Baeten die op 8 jarige le tijd te horen 
kre g dat hij hersenstam kanker had en nooit meer beter zou worden. Gijsje genoot ervan om 
nog w ekjes of w ekendjes met zijn gezin (papa, mama en zijn broer Bart) w g te gaan naar een 
vakantie huisje aan z e of in de bossen. Hij genoot hier enorm van, ondanks dat hij zo erg ziek 
was. Het was de laatste wens van Gijsje om dit andere kinderen die net zo ziek waren als hij was, 
ook een gratis w ekje w g aan te bieden. Hij he t zelf de naam van de stichting verzonnen: 
Stichting Gijsje Eigenwijsje en zijn lievelingsknuffel de aap, zou het logo moeten gaan worden.  

Het is speciaal voor kinderen met een hele erge ziekte. Degene die z n ziekte he t mag een 
ekje gratis vakantie vieren in een vakantie oning van Gijsje Eigenwijsje, samen met vader, 

moeder, broertjes en zusjes. Mocht opa of oma of een ander vriendje ook mee willen, dan kan 
dat. De huisje zijn voor maximaal 6 personen. Het is voor kinderen uit Nederland en Vlaanderen 
(dat is een stukje België waar ze Vlaams spreken, dat lijkt op Nederlands). De zieke kinderen die 
komen zijn tussen de 0 t/m 16 jaar oud. 

Omdat je wel ontzettend v el pech hebt als je erg ziek bent. Ziek is niet leuk. En dan kun je niet 
v el. Bijv eld ook niet zomaar ergens op vakantie kunt gaan. Dat is moeilijk te regelen. 
Sommige zieke kinderen moeten bijv eld vaak naar het ziekenhuis of naar een speciale 
dokt . Dan wil je wel eens ergens heen zonder dokters met witte jassen en vervelende onder
zoeken en spuiten. En in het ziekenhuis mis je natuurlijk je familie. Maar voor de broertjes en 
zusjes van z n ziek kind is het ook niet leuk, want die kunnen daardoor vaak een heleboel 
dingen niet. Bijv eld omdat de vaders en moeders mee moeten naar het ziekenhuis. Heel 
soms krijgen ze minder aandacht. En ze missen hun broer of zus. Dus dan is het juist heel erg 
leuk als je een k er hele leuke dingen kunt doen. Een vakantie is dan heel erg speciaal. En vooral 
omdat je dan even kunt vergeten dat je in een vervelende ziekte hebt. Want ook na die super 

ek in een vakantie oning van Gijsje Eigenwijsje kunnen de gezinnen er nog heel vaak aan 
terugdenken. Die fijne herinnering blijft! 

De vakantie woningen liggen op een vakantie park, waar ook diverse leuke dingen te doen zijn. 
o is er een buitenzwembad, basketbal veld, midgetgolf baan, diverse klimrekken (zelfs één in je 

eigen tuin). De huisjes liggen in een bosrijke omgeving, zodat je gezellig met je papa, mama, 
tjes of zusjes kan gaan wandelen en dieren kunt zien. Ook als je in een rolstoel zit, want 

vlakbij is een bos dat speciaal voor rolstoelers een pad he t. Maar de huisjes liggen ook vlakbij 
de Beekse bergen en de Efteling. In elk huisje zijn 3 slaapkamers, een keuken en een woonkamer. 
Het is allemaal heel erg mooi gemaakt. Het is dan ook net alsof je thuis bent en heel gezellig is. 
Daarnaast is er van alles in en om de vakantie oning te doen. Er staat een klimrek in de tuin, er 
ligt buitenspeelgoed, een step een fiets en noem maar op. Maar ook een x-box met veel spelle
tjes, barbies, autootjes, leesboeken. Je kan het zo gek niet verzinnen of het is in de woning aan

zig.

5. Wat kost een weekje vakantie? 

Voor de gezinnen die te gast zijn bij Gijsje Eigenwijsje, is de hele week gratis. Maar je begrijpt 
natuurlijk wel dat het enorm veel geld kost om zulke vakanties te organiseren. Als in je in het 
echt zou uitrekenen wat een week vakantie bij Gijsje Eigenwijsje kost, dan kom je uit op wel € 
750,= (zevenhonderd vijftig euro) voor 1 gezin. Dat is heel veel geld. En dat moet wel betaald 
worden. Maar niet door de gezinnen die uitgenodigd zijn, want die mogen gratis komen. Gelukkig 
zijn er heel veel mensen die geld geven. En bijvoorbeeld bedrijven, scholen en clubs. Sommigen 
houden een Aktie voor het goede doel (bijvoorbeeld een sponsorloop, of lege flessen verzame-
len) en het geld wat daarmee opgehaald wordt geven ze dan aan Gijsje Eigenwijsje. Er zijn ook 
bedrijven die gratis spullen geven, of ervoor zorgen dat Gijsje Eigenwijsje iets minder hoeft te 
betalen ergens voor. Dat is erg handig natuurlijk. En heel veel mensen die voor Gijsje Eigenwijsje 
werken, die doen dat gratis. Ze vragen er geen geld voor, maar ze vinden het leuk om mee te 
helpen. Die mensen noemen we ‘’vrijwilligers’’. En dat is dan weer handig want anders zouden 
die vakanties nog veel duurder zijn.

6. Wie vertelt over Gijsje Eigenwijsje 

Voor Gijsje Eigenwijsje is het belangrijk dat veel mensen weten dat het bestaat. Want anders 
weten mensen niet dat ze daar op vakantie kunnen als ze een heel ziek kindje hebben. En het is 
natuurlijk ook handig dat mensen weten dat Gijsje Eigenwijsje wel wat hulp nodig heeft om die 
vakanties te betalen. Heel veel mensen helpen ons daarbij. Dat is fijn. En nu ga jij over Gijsje 
Eigenwijsje vertellen,  daar zijn wij heel blij mee.

7. Hoe laten mensen weten dat ze naar Gijsje Eigenwijsje willen? 

De ouders van een heel erg ziek kind of iemand die hun wil opgeven voor een vakantie in een 
vakantiewoning van Gijsje Eigenwijsje, kunnen een formulier invullen op onze internetsite. Maar 
bij de meeste zieke kinderen worden ze via het ziekenhuis aangemeld, door een dokter of een 
verpleegster. Je moet je voorstellen dat het over kinderen gaat die echt heel erg ziek zijn. Dus 
niet als iemand twee weken griep heeft of een been breekt. Dat is ook erg vervelend. Maar de 
kinderen die naar Gijsje Eigenwijsje komen zijn nog veel zieker. Wij doen bijna alles per mail, dat 
werkt lekker snel en dan hebben we meteen contact met de pap, mama en het ziekenhuis. Zo 
weten we natuurlijk ook meteen of het kindje wel op vakantie kan en mag van de eigen dokter. 
We gaan dan kijken wanneer ze een gratis weekje op vakantie willen gaan. We moeten natuurlijk 
ook rekening houden met behandelingen die het kindje nog krijgt in het ziekenhuis. Soms heeft 
een kind een bepaalde ziekte waardoor het maanden achter elkaar in het ziekenhuis ligt, of er 
bijna iedere dag heen moet. Maar het kan misschien tussendoor wel een keer een weekje over-
slaan. Er zijn ook kinderen die heel ziek zijn maar daarvoor niet naar een ziekenhuis gaan. Heel 
veel soorten ziektes zijn er, allemaal verschillend. Daarom kijken wij samen met de papa en 
mama wanneer ze een gratis weekje op vakantie kunnen gaan. En niet te vergeten de vakantie-
week gratis. Hoeveel geld ze ook zouden willen betalen…een vakantie bij Gijsje Eigenwijsje  is 
niet te koop. 
 

8. Wanneer is Gijsje Eigenwijsje open? 

52 weken per jaar, wordt er een gratis weekje weg aangeboden, dus het hele jaar. Maar iedere 
maand vindt er een controle plaats in de vakantiewoningen. We kijken dan of er nog dingen 
gerepareerd of vervangen dienen te worden. Een keer per jaar, als er een ziek kind toch niet kan 
komen dan zetten we alles op zijn kop en bekijken we of er van alles nog wel voldoende is. Er 

orden dan  grote reparaties uit voerd, opnieuw geschilderd, gordijnen gewassen, de tuin 
ordt w er eens grondig aangepakt. En dat doen we dan allemaal in één w ek. Na iedere w ek 
ordt er natuurlijk heel erg goed  schoongemaakt,  maar dan gaan we echt uit ons bol en wordt 

alles grondig aangepast en niets vergeten. 

Gijsje Eigenwijsje is opgericht (begonnen) op 29 februari 2012! Hiermee is de laatste wens van 
Gijsje in vervulling gegaan. Iedereen hoopt dat het nog lang kan bestaan, zodat er nog heel v el 
gezinnen zo een fijne week vakantie beleven. Als je het allemaal hoort hoe leuk het is, zou je er 
zelf wel een w ek naar toe willen. Maar eigenlijk moet je blij zijn dat je er niet naar toe gaat. 
Want dat zou betekenen dat je zelf ziek bent, of je broertje of zusje. En dat is helemaal niet leuk! 
Gezond zijn is toch het fijnste wat er is. Maar voor kinderen die de pech hebben dat ze erg ziek 
zijn is het fijn dat ze naar een vakantie huisje van Gijsje Eigenwijsje kunnen om het ziek-zijn 
ven te vergeten. Op de rest van de website kun je nog meer lezen over Gijsje Eigenwijsje. Daar 

vind je ook plaatjes/ fot s om te laten zien. Misschien wil je met je klas, school of club iets 
doen? Dat kan! Ook daarover kun je meer lezen op de website bij het onderwerp ‘Help me . 

Heel erg v el succes met je spreekbeurt!

Hoe is Gijsje Eigenwijsje ontstaan ?-> Gijs Baeten  erg ziek  laatste wens 
Wat doet Gijsje Eigenwijsje? -> onvergetelijke gratis vakantie  levensbedreigend ziek kind  0 tot 
en met 16  jaar  broertjes, zusjes, ouders, opas en omas  ziek zijn even vergeten  plezier maken 
 herinneringen. 

Hoe ziet Gijsje Eigenwijsje woning eruit? -> vakantie park   bosrijke omgeving  heel  v el leuke 
dingen kan doen  6 personen kan logeren  heel  v el  speelgoed  gezellig huis.
Wat kost een vakantie ?-> heel v el geld  € 750,  per w ek per huis  sponsoren  acties
Hoe komen de zieke kinderen in het huisje? -> het ziekenhuis ge t de kinderen op.
Wanneer is Gijsje Eigenwijsje Open?  52 weken per jaar  poetsen elke w ek  ieder 4 weken 
grote controle  1x per jaar schilderen en grote zaken doen
Hoe lang bestaat Gijsje Eigenwijsje ?-> vanaf februari 2012 gestart  hopen nog lang met jullie 
steun te kunnen bestaan.



Wat leuk dat jij een spreekbeurt gaat houden over Gijsje eigenwijsje! Op internet kun je natuur
lijk een heleboel informatie halen hierov . Maar dat is vaak ingewikkeld om te lezen, met v el 
moeilijke woorden. Daarom hebben wij je een beetje geholpen: In dit verhaal over Gijsje Eigen
wijsje staat het makkelijker beschreven. L es het eerst maar eens door. Daarna kun je aan de slag 
met je eigen spreekbeurt. Want wat hieronder staat is natuurlijk v el te v el om in 10 of 15 
minuten te v tellen. 
De bedoeling is natuurlijk dat jij een eigen spreekbeurt maakt, met de informatie die je in dit 
verhaal leest. oor jezelf moet je bedenken wat jij belangrijk genoeg vindt om te v tellen. Vind 
je het erg spannend om je verhaal voor de hele klas te v tellen? Bedenk dan maar dat wij  van 
Gijsje Eigenwijsje- het heel erg knap en superstoer vinden dat jij je spreekbeurt over dit onder

erp doet! Plus wij vinden het heel erg goed dat er nog meer kinderen het verhaal van Gijsje 
horen. Dus eigenlijk help je ons!
Maak een praatvel” die je bij je spreekbeurt in de klas erbij houdt, hierop staan een paar belang
rijke woorden. Je kunt daar heel even op kijken als je het even niet meer w et . Een spreekbeurt 
duurt ongev er 10 minuten. Oefen de spreekbeurt een (paar) k er voor je vader/moeder, broert
tje/zusje f voor de spiegel ( f praat t gen je huisdier). Meestal is het handig om pas aan het eind 
van jouw spreekbeurt spulletjes/plaatjes rond te laten gaan, anders wordt het al gauw rommelig 
en dan luist t er niemand me . Je kunt wel tussendoor plaatjes laten zien natuurlijk op een 
beamer of via een laptop in je klas. Denk er aan dat als je plaatjes op het bord hangt, dat ieder
en dit moet kunnen zien. (Hele kleine plaatjes hebben dus weinig zin). el plezier met het 

maken van je eigen Gijsje Eigenwijsje spreekbeurt!

Gijsje Eigenwijsje is de laatste wens ge est van Gijs Baeten die op 8 jarige le tijd te horen 
kre g dat hij hersenstam kanker had en nooit meer beter zou worden. Gijsje genoot ervan om 
nog w ekjes of w ekendjes met zijn gezin (papa, mama en zijn broer Bart) w g te gaan naar een 
vakantie huisje aan z e of in de bossen. Hij genoot hier enorm van, ondanks dat hij zo erg ziek 
was. Het was de laatste wens van Gijsje om dit andere kinderen die net zo ziek waren als hij was, 
ook een gratis w ekje w g aan te bieden. Hij he t zelf de naam van de stichting verzonnen: 
Stichting Gijsje Eigenwijsje en zijn lievelingsknuffel de aap, zou het logo moeten gaan worden.  

Het is speciaal voor kinderen met een hele erge ziekte. Degene die z n ziekte he t mag een 
ekje gratis vakantie vieren in een vakantie oning van Gijsje Eigenwijsje, samen met vader, 

moeder, broertjes en zusjes. Mocht opa of oma of een ander vriendje ook mee willen, dan kan 
dat. De huisje zijn voor maximaal 6 personen. Het is voor kinderen uit Nederland en Vlaanderen 
(dat is een stukje België waar ze Vlaams spreken, dat lijkt op Nederlands). De zieke kinderen die 
komen zijn tussen de 0 t/m 16 jaar oud. 

Omdat je wel ontzettend v el pech hebt als je erg ziek bent. Ziek is niet leuk. En dan kun je niet 
v el. Bijv eld ook niet zomaar ergens op vakantie kunt gaan. Dat is moeilijk te regelen. 
Sommige zieke kinderen moeten bijv eld vaak naar het ziekenhuis of naar een speciale 
dokt . Dan wil je wel eens ergens heen zonder dokters met witte jassen en vervelende onder
zoeken en spuiten. En in het ziekenhuis mis je natuurlijk je familie. Maar voor de broertjes en 
zusjes van z n ziek kind is het ook niet leuk, want die kunnen daardoor vaak een heleboel 
dingen niet. Bijv eld omdat de vaders en moeders mee moeten naar het ziekenhuis. Heel 
soms krijgen ze minder aandacht. En ze missen hun broer of zus. Dus dan is het juist heel erg 
leuk als je een k er hele leuke dingen kunt doen. Een vakantie is dan heel erg speciaal. En vooral 
omdat je dan even kunt vergeten dat je in een vervelende ziekte hebt. Want ook na die super 

ek in een vakantie oning van Gijsje Eigenwijsje kunnen de gezinnen er nog heel vaak aan 
terugdenken. Die fijne herinnering blijft! 

De vakantie woningen liggen op een vakantie park, waar ook diverse leuke dingen te doen zijn. 
o is er een buitenzwembad, basketbal veld, midgetgolf baan, diverse klimrekken (zelfs één in je 

eigen tuin). De huisjes liggen in een bosrijke omgeving, zodat je gezellig met je papa, mama, 
tjes of zusjes kan gaan wandelen en dieren kunt zien. Ook als je in een rolstoel zit, want 

vlakbij is een bos dat speciaal voor rolstoelers een pad he t. Maar de huisjes liggen ook vlakbij 
de Beekse bergen en de Efteling. In elk huisje zijn 3 slaapkamers, een keuken en een woonkamer. 
Het is allemaal heel erg mooi gemaakt. Het is dan ook net alsof je thuis bent en heel gezellig is. 
Daarnaast is er van alles in en om de vakantie oning te doen. Er staat een klimrek in de tuin, er 
ligt buitenspeelgoed, een step een fiets en noem maar op. Maar ook een x-box met veel spelle
tjes, barbies, autootjes, leesboeken. Je kan het zo gek niet verzinnen of het is in de woning aan

zig.

oor de gezinnen die te gast zijn bij Gijsje Eigenwijsje, is de hele w ek gratis. Maar je begrijpt 
natuurlijk wel dat het enorm v el geld kost om zulke vakanties te organiseren. Als in je in het 
cht zou uitrekenen wat een w ek vakantie bij Gijsje Eigenwijsje kost, dan kom je uit op wel € 

750,= (z venhonderd vijftig euro) voor 1 gezin. Dat is heel v el geld. En dat moet wel betaald 
orden. Maar niet door de gezinnen die uitgenodigd zijn, want die mogen gratis komen. Gelukkig 

zijn er heel v el mensen die geld geven. En bijv eld bedrijven, scholen en clubs. Sommigen 
houden een Aktie voor het goede doel (bijvoorbeeld een sponsorloop, of lege flessen verzame
len) en het geld wat daarmee opgehaald wordt geven ze dan aan Gijsje Eigenwijsje. Er zijn ook 
bedrijven die gratis spullen geven, of ervoor zorgen dat Gijsje Eigenwijsje iets minder hoeft te 
betalen ergens v . Dat is erg handig natuurlijk. En heel v el mensen die voor Gijsje Eigenwijsje 

erken, die doen dat gratis. e vragen er geen geld v , maar ze vinden het leuk om mee te 
helpen. Die mensen noemen we vrijwilligers’’. En dat is dan w er handig want anders zouden 
die vakanties nog v el duurder zijn.

oor Gijsje Eigenwijsje is het belangrijk dat v el mensen weten dat het bestaat. Want anders 
eten mensen niet dat ze daar op vakantie kunnen als ze een heel ziek kindje hebben. En het is 

natuurlijk ook handig dat mensen weten dat Gijsje Eigenwijsje wel wat hulp nodig he t om die 
vakanties te betalen. Heel veel mensen helpen ons daarbij. Dat is fijn. En nu ga jij over Gijsje 
Eigenwijsje v tellen,  daar zijn wij heel blij mee.

De ouders van een heel erg ziek kind of iemand die hun wil opgeven voor een vakantie in een 
vakantie oning van Gijsje Eigenwijsje, kunnen een formulier invullen op onze internetsite. Maar 
bij de meeste zieke kinderen worden ze via het ziekenhuis aangemeld, door een dokter of een 
verple gst . Je moet je voorstellen dat het over kinderen gaat die echt heel erg ziek zijn. Dus 
niet als iemand tw e weken griep he t of een been breekt. Dat is ook erg vervelend. Maar de 
kinderen die naar Gijsje Eigenwijsje komen zijn nog v el ziek . Wij doen bijna alles per mail, dat 

erkt lekker snel en dan hebben we met en contact met de pap, mama en het ziekenhuis. o 
eten we natuurlijk ook met en of het kindje wel op vakantie kan en mag van de eigen dokt . 

We gaan dan kijken wanneer ze een gratis w ekje op vakantie willen gaan. We moeten natuurlijk 
ook rekening houden met behandelingen die het kindje nog krijgt in het ziekenhuis. Soms he t 
en kind een bepaalde ziekte waardoor het maanden achter elkaar in het ziekenhuis ligt, of er 

bijna iedere dag heen moet. Maar het kan misschien tussendoor wel een k er een w ekje ov
slaan. Er zijn ook kinderen die heel ziek zijn maar daarvoor niet naar een ziekenhuis gaan. Heel 
v el soorten ziektes zijn er, allemaal verschillend. Daarom kijken wij samen met de papa en 
mama wanneer ze een gratis w ekje op vakantie kunnen gaan. En niet te vergeten de vakantie

ek gratis. Hoev el geld ze ook zouden willen betalen…een vakantie bij Gijsje Eigenwijsje  is 
niet te k . 

52 weken per jaar, wordt er een gratis w ekje w g aangeboden, dus het hele jaar. Maar iedere 
maand vindt er een controle plaats in de vakantie oningen. We kijken dan of er nog dingen 
gerepareerd of vervangen dienen te worden. Een k er per jaar, als er een ziek kind toch niet kan 
komen dan zetten we alles op zijn kop en bekijken we of er van alles nog wel voldoende is. Er 

worden dan  grote reparaties uitgevoerd, opnieuw geschilderd, gordijnen gewassen, de tuin 
wordt weer eens grondig aangepakt. En dat doen we dan allemaal in één week. Na iedere week 
wordt er natuurlijk heel erg goed  schoongemaakt,  maar dan gaan we echt uit ons bol en wordt 
alles grondig aangepast en niets vergeten. 

9. Hoelang bestaat Gijsje Eigenwijsje?
 
Gijsje Eigenwijsje is opgericht (begonnen) op 29 februari 2012! Hiermee is de laatste wens van 
Gijsje in vervulling gegaan. Iedereen hoopt dat het nog lang kan bestaan, zodat er nog heel veel 
gezinnen zo een fijne week vakantie beleven. Als je het allemaal hoort hoe leuk het is, zou je er 
zelf wel een week naar toe willen. Maar eigenlijk moet je blij zijn dat je er niet naar toe gaat. 
Want dat zou betekenen dat je zelf ziek bent, of je broertje of zusje. En dat is helemaal niet leuk! 
Gezond zijn is toch het fijnste wat er is. Maar voor kinderen die de pech hebben dat ze erg ziek 
zijn is het fijn dat ze naar een vakantie huisje van Gijsje Eigenwijsje kunnen om het ziek-zijn 
even te vergeten. Op de rest van de website kun je nog meer lezen over Gijsje Eigenwijsje. Daar 
vind je ook plaatjes/ foto’s om te laten zien. Misschien wil je met je klas, school of club iets 
doen? Dat kan! Ook daarover kun je meer lezen op de website bij het onderwerp ‘Help mee’. 

Heel erg veel succes met je spreekbeurt!

Praatvel  spreekbeurt

Hoe is Gijsje Eigenwijsje ontstaan ?-> Gijs Baeten - erg ziek - laatste wens 
Wat doet Gijsje Eigenwijsje? -> onvergetelijke gratis vakantie - levensbedreigend ziek kind - 0 tot 
en met 16  jaar - broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s - ziek zijn even vergeten – plezier maken 
- herinneringen. 
Hoe ziet Gijsje Eigenwijsje woning eruit? -> vakantie park -  bosrijke omgeving – heel  veel leuke 
dingen kan doen - 6 personen kan logeren – heel  veel  speelgoed – gezellig huis.
Wat kost een vakantie ?-> heel veel geld - € 750,- per week per huis – sponsoren – acties
Hoe komen de zieke kinderen in het huisje? -> het ziekenhuis geeft de kinderen op.
Wanneer is Gijsje Eigenwijsje Open?� 52 weken per jaar – poetsen elke week – ieder 4 weken 
grote controle – 1x per jaar schilderen en grote zaken doen
Hoe lang bestaat Gijsje Eigenwijsje ?-> vanaf februari 2012 gestart – hopen nog lang met jullie 
steun te kunnen bestaan.

Correspondentie adres
Postbus 249
5050 AE Goirle

Vragen?
info@gijsjeeigenwijsje.com


