
 

DE REACH NIEUWSBRIEF 2021 

 

 

REACH GECONTRACTEERD MET H10 tot 2026! 

In januari 2021 heeft REACH een vijfjarig contract afgesloten met H10 waarin de 10 gemeenten 
(Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 
Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) zijn opgenomen.  We zijn nu financieel 
gedekt onder ZIN (zorg en natura) en al onze bestaande PGB-klanten zijn overgeheveld naar 
ZIN. 

 

REACH-PERSONEEL GEVACCINEERD 

 
De veiligheid van REACH-medewerkers en -klanten is belangrijk voor ons.  Daarom zijn we 
verheugd aan te kondigen dat al ons REACH-team volledig is gevaccineerd. 

 

 

 

 



REACH verhuist naar een grotere vestiging in Delft! 

  
Ikben al 5 jaar in de maak maar de dag is eindelijk hier!  We zijn verheugd om aan te kondigen 
dat REACH een nieuw thuis heeft - in Delft! We hebben nu een grotere faciliteit en kunnen 
onze bestaande kinderen (en nog veel meer) alle diensten onder één dak aanbieden!  We zijn 
zo ongelooflijk enthousiast voor onze kinderen en gezinnen.  REACH verhuist naar een grotere 
vestiging in Delft! 

 

KINDEREN HELPEN KINDEREN 

Heel erg bedankt aan deze fantastische studenten van The American School of The Hague 
(ASH) voor het vrijwillig helpen schilderen van REACH Delft.  

 

 

 

 



 

HET INRICHTEN VAN DE NIEUWE RUIMTE MET HULP VAN DE GEMEENSCHAP 

 

Wij allen van Stichting REACH Holland willen gemeente Den Haag hartelijk bedanken voor 
hun gulle donatie van meubels en Mondial Movers Nederland vander velde verhuizingen den 
haag voor hun geweldige donatie om het aan ons te bezorgen. Al het meubilair is goed 
gebruikt in ons nieuwe centrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNSTENAAR MAAKT MUURSCHILDERING IN RELKE SENSORISCHE KAMER 

Woorden kunnen niet beginnen te beschrijven hoe echt dankbaar we zijn voor deze 
prachtige kunstenaar (en vrouw) die haar talent en tijd vrijwillig aan onze kinderen heeft 
aangeboden.  Ze zullen nu elke keer dat ze onze sensorische kamer bezoeken de natuur in 
worden getransporteerd. Verbazingwekkend!! 

 

 

REACH BEGINS DAGPROGRAMMA! 

Op 6 september zijn we begonnen met het REACH Day programma.  
We hebben nu sessies als volgt: Kleine stappen (leeftijd 0-4) di / do / 
f - 9:15-12:00; Explorers (leeftijd 5-6) M / T / Th / V - 9:30-12:30 en 
Avonturiers (leeftijd 7+) M / T / Do / Fr - 9:30-12:30 of Middag (leeftijd 
0 +) M / T / W / Do / F 12:30 en later (sessies van 1 - 2 uur).   

Onze visie voor de Small Steps en Explorers is om deze vroege 
leerlingen klaar te stomen voor school door hen de nodige 
schoolvaardigheden te bieden.  We willen dat ze gedijen op school en 
niet alleen overleven. 

Voor onze Avonturiers willen we een plek voor kinderen bieden die 
een veilige en leuke leeromgeving is waar een kind wordt begrepen en geaccepteerd.  We 
willen elk kind detools geven die nodig zijn om productieve leden van onze gemeenschap te 
worden. 
 

 

 



GELD INZAMELEN VOOR REACH! 

In november op Giving Tuesday kon REACH €1500 inzamelen voor ipads en 
muziekinstrumenten voor onze klanten.   

 

 

VEEL SUCCES LAL EN HARIS! 

REACH nam afscheid van twee geweldige therapeuten.  Wij wensen Lal en Haris het 
allerbeste in hun nieuwe avonturen.   

 

 

 

WELKOM BIJ TEAM REACH! 

Reach is verheugd aan te kondigen dat we acht nieuwe professionals aan het REACH-team 
hebben toegevoegd.  Al deze personen hebben niet alleen hun MSc in psychologie, maar ze 
zijn ook gepassioneerd over het werken met kinderen in het autismespectrum.  We hebben 
zelfs enkele BCBA's en sommigen die hun cursussen beginnen om BCBA's te worden.  
Daarnaast liepen drie van deze professionals stage bij REACH van de Utrecht University 
Masters in psychology en vonden het werk zo leuk dat ze besloten om als begeleiders te 
blijven.  We zijn erg blij dat we ze allemaal in ons team hebben.  

 
 
 


