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Aan alle ouders, familie, vrienden en belangstellenden van de Pitt Hopkins Stichting. 

Tijdens de laatste Pitt Hopkins familiedag hebben we alle aanwezigen kennis laten maken van onze 

stichting die we nu 2 jaar gelden hebben opgericht: Stichting Jens 

De stichting Jens heeft als doel kinderen/volwassenen  met het Pitt Hopkins syndroom de 

mogelijkheid te bieden om dolfijn therapie te volgen op Curaçao. Het Curaçao Dolphins Therapy & 

Research Centre (CDTC ) biedt deze kinderen/volwassenen met hun families de mogelijkheid tot het 

volgen van een uniek therapie programma 

Ook de locatie is uniek, vers zeewater stroomt continu in de bassins en de lucht en 

watertemperatuur is gemiddeld 28 graden Celsius. 

Helaas kunnen nog lang niet iedereen deze dolfijn therapie volgen. Naast training, onderkomen en 

verzorging van de dolfijnen zijn speciaal opgeleide trainers en therapeuten noodzakelijk om de 

therapie tot een succes te maken. Dit alles maakt de therapie helaas zeer kostbaar , ruim € 7.500,00 

(prijs 2018) 

De Stichting Jens steunt gezinnen met kinderen/volwassenen met het Pitt Hopkins syndroom die 

baat kunnen hebben bij het volgen van dolfijn therapie door minimaal 50% tegemoet te komen in de 

kosten van de therapie 

Daarom sturen we vanaf nu het aanmeldingsformulier met uitleg en voorwaarden van 

Stichting Jens.  Vult u deze alstublieft z.s.m. mogelijk in, en stuur deze ingevuld retour naar 

info@stichtingjens@gmail.com. 

Diegene die het eerst aanmeld is ook als eerste aan de beurt. 

Alle aanmeldingen krijgen van stichting Jens persoonlijk bericht over hun deelnamen en 

status op de aanmeldingslijst. 
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In 2016 zijn we gestart met de Stichting Jens, in 2017 is zowel voor onze zoon Jens al ook voor Twan 

van Staalduinen een donatie gerealiseerd. 

Voorwaarden van Stichting Jens: 

• Is het bij voorkeur jaarlijks uitkeren van minimaal 50% van de kosten van een CDTC therapie 
te Curacao.  

• Dit wordt jaarlijks uitgekeerd aan een familie op volgorde van aanmelding.  
• Op volgorde aan aanmelding wordt een wachtlijst gemaakt. 
• Bij het kenbaar maken van het gezin zullen zij genoodzaakt zijn deze donatie binnen 2 jaar te 

verzilveren.  
• Als er na 2 jaar van kenbaar maken nog geen definitieve bevestiging is ontvangen voor het 

volgen van de dolfijntherapie bij CDTC te Curaçao vervalt de toezegging voor het bedrag 
namens Stichting Jens, en wordt het bedrag gebruikt voor het eerstvolgend aangemeld gezin 
op de aanmeldingslijst.  

• Het toegekende bedrag wordt direct door stichting Jens aan CDTC overgemaakt na ontvangst 
van de originele factuur van CDTC met het toegekende bedrag . Het is aan de ontvanger de 
taak om dit met CDTC te regelen. 

• Stichting Jens kent elk jaar een of meerdere kinderen toe als persoon waar Stichting Jens dat 
jaar zich voor inzet.  Stichting Jens wil als voorwaarde wel gegevens en foto van 
desbetreffend persoon(en) openbaar kunnen maken op de website en FB pagina. 

• De Stichting Jens verwacht dat van elke deelnemer van de dolfijntherapie waar Stichting Jens 
een donatie aan heeft toegekend, tijdens en na de therapie in samenwerking met Stichting 
Jens hier informatie over uitwisselt . dit wordt dan teven gepubliceerd op de website c.q. FB 
pagina. 

 

 

Ja, ik wil graag ons aanmelden om in aanmerking te komen voor een donatie van stichting 

Jens: 

 

Naam  ……………………………………………………………………………… 

Adres  ………………………………………………………………………………  

E mail  ……………………………………………………………................... 

Tel nummer ……………………………………………………………………………… 

Leeftijd ……………………………………………………………………………… 

 


