
Een menswaardig leven  
voor de vastbind- en  
platspuit-kinderen van 
Nederland. 

Sponsor Dexter en zijn 
lotgenootjes.
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Geacht School bestuur,

Mogen wij ons even aan u voorstellen? Wij zijn de Dex Foundation. Deze stichting 
streeft naar een menswaardig leven voor alle vastbind- en platspuit-kinderen van 
Nederland. En daar hebben wij de hulp van basisscholen hard bij nodig. 

Dexter

De Dex Foundation is ontstaan vanuit onze zoon Dexter. Op het oog is hij een stoere 
en actieve tiener, maar dan wel met een héél zorgelijk bestaan. Dexter is autistisch, 
ernstig verstandelijk beperkt,  en hij vertoont probleemgedrag. Individuele en zeer 
intensieve 1-op-1 verzorging, 24 uur per dag, geven Dexter houvast in de voor hem 
zo verwarrende wereld. 

Verzorgboerderijen De Stoeistal-projecten

Dexter en zijn lotgenoten hebben nu géén menswaardig leven en toekomst in 
Nederland. De Nederlandse zorgsector laat deze groep kinderen in de steek. Zo is 
er geen geschikt logeer- of opvangadres voor deze kinderen. De Dex Foundation 
streeft daarom naar de realisatie van kleinschalige verzorgboerderijen midden in de 
natuur – werknaam De Stoeistal – voor kinderen zoals Dexter. Opvang in de natuur, 
met deskundige en professionele begeleiding, ondersteunt ouders bij de intensieve 
zorg voor hun kind. De Dex Foundation is in gesprek met autoriteiten op dit gebied, 
om samen tot een realistisch en breed gedragen plan van aanpak te komen. 

Doet uw school mee?

Wat zou het fantastisch zijn als  basisscholen mee zouden helpen deze noodzaak  te 
verwezenlijken! Met een sponsorloop, collecte of  een ander initiatief.  Elke school 
die zich inzet voor de Dex Foundation, ontvangt als dank een Dex+Zo boeken- en cd-
pakket (zie bijlage). Voor vragen of het aanmelden van uw sponsorinitiatief, graag 
mailen naar info@dexfoundation.nl. 

Steun Dex

Wij hopen van u te horen. Want ook de vastbind- en platspuit-kinderen verdienen een 
menswaardig leven. Daar moeten we toch met z’n allen voor zorgen in Nederland. 

Met vriendelijke groet, 

Mark en Josette Budding
Ouders van Dexter en Madé       
initiatiefnemers Dex Foundation in Nederland.



Gratis schoolpakketten

De Dex Foundation heeft twee schoolpakketten samengesteld. Deze zijn gratis beschikbaar voor 
iedereen die zich inzet voor de Dex Foundation. De leerzame en leuke pakketten hebben als doel 
‘gewone’ kinderen kennis te laten maken met kinderen die ‘anders’ zijn.  

Inhoud pakket groep 1 tot en met 4
•	 Het	kinderboek	Dex+Zo	de	Snoezel	Brigade	met	cd	(1	exemplaar	per	groep)
•	 Een	digibordpresentatie	van	het	kinderboek
•	 Informatieve	flyers	

Inhoud pakket groep 5 tot en met 8                                                                                                
•	 Een	informatieve	film	over	Dexter	en	lotgenoten.
•	 informatieve	flyers
 

Kinderboek & cd  Dex+Zo de Snoezel Brigade

Om de unieke maar kostbare Stoeistal-projecten, te kunnen realiseren, ontwikkelden wij, het 
kinderboek	&	cd	Dex+Zo,	de	Snoezel	Brigade.	Het	boek	is	geschikt	voor	vier-	tot	en	met	achtjarigen.	
De onderliggende boodschap luidt: ieder kind is uniek. De één is slechthorend en de ander heeft een 
verstandelijke	beperking.	Ieder	kind	verdient	een	plek	in	onze	samenleving.	Het	is	waardevol	elkaar	te	
leren kennen. We hopen met Dex+Zo de gedachtegang en het inlevingsvermogen van ‘alle’ kinderen 
positief te stimuleren. Er zijn drie hoofdkarakters. Bijou is een pittig poesje, Bud een stoere hond 
en hun verstandelijk beperkte konijnenvriend heet Dex. De themaverhalen, voorzien van kleurrijke 
en stripachtige illustraties, bestaan uit vrolijke en soms verdrietige gebeurtenissen. Alle verhalen 
eindigen positief. 

Verhalen- en liedjes-cd met BN’ers 

De themaverhalen – met muzikale begeleiding – zijn door bekende Nederlanders ingesproken en 
ingezongen.	Deze	BN’ers	zijn	met	zorg	gekozen;	allen	hebben	affiniteit	met	het	desbetreffende	
themaverhaal.	Zo	leest	Giel	Beelen	(brildragend)	het	verhaal	van	de	slechtziende	Muddy	Mol	en	
vertolkt	Miss	Montreal	–	Sanne	Hans	–	de	hoofdrol	in	het	verhaal	van	de	stotterende	Lotte	het	 
La-a-ammetje.	Naast	de	ingesproken	verhalen,	staat	er	ook	een	liedje	over	‘anders	zijn’	op	de	cd.	



Dexter vastbinden? Dát nooit!
Daar moeten we toch voor zorgen in Nederland?

Non-profit organisatie

De Dex Foundation heeft géén winstoogmerk. Alle initiatieven worden grotendeels 
ondersteund en uitgevoerd door vrijwilligers met de belangeloze medewerking 
van het bestuur van de Dex Foundation. De overheadkosten zijn zo laag (als) 
mogelijk zodat alle opbrengsten van sponsoring, donaties, fondswerving en acties 
daadwerkelijk voor het goede doel bestemd zijn. De Dex Foundation onderzoekt 
op dit moment de mogelijkheden voor de aanvraag van een CBF-keurmerk en 
ANBI-beschikking.
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