
Mijn bikkels, 

mijn foundation, 

mijn alles!

De Bart de Graaff Foundation (BGF) is opge-

richt als eerbetoon en ter nagedachtenis aan 

haar naamgever Bart de Graaff. Bart was 

een echte doorzetter; hij had een nierziekte 

maar wist met de ondersteuning van familie 

en vrienden een succesvolle carrière als pro-

grammamaker op te bouwen en werd later 

zelfs voorzitter van zijn eigen publieke omroep 

BNN. Bart had de bijnaam ‘Bikkel’. Het doel 

van de BGF is dan ook het ondersteunen van 

jonge ondernemers met een levensbepalende 

lichamelijke beperking of chronische ziekte en 

net zo’n drive als Bart. Deze ondernemers zijn 

onze Bikkels.

WAT DOEN WIJ?

Wij bieden een jaar lang ruggensteun aan 

onze Bikkels bij het opzetten van een eigen 

bedrijf. Dit doen we door Mentorbedrijven te 

zoeken; bedrijven die een Bikkel begeleiden 

en hen zowel met advies alsook financieel on-

dersteunen. Verder staat de BGF voor beide 

partijen klaar wanneer zij hulp nodig hebben 

en is zij eindverantwoordelijk voor alle Bikkel-

projecten. Het uiteindelijke doel is dat zij zich 

ontwikkelen tot succesvolle ondernemers. Het 

Bikkeljaar wordt door de Bikkels als “life chan-

ging” ervaren. Zij krijgen de kans, het vertrou-

wen, de begeleiding en de middelen om hun 

eigen bedrijf te realiseren en kunnen op deze 

manier een waardevolle bijdrage leveren aan 

de samenleving. Daar knapt iedereen 

van op natuurlijk.

WAAR VIND JE DE BIKKELBEDRIJVEN?

Naast dat wij Mentorbedrijven en Bikkels 

samenbrengen, helpen wij onze Bikkels ook 

door het delen van ons netwerk. Daarvoor 

hebben wij -onder andere- deze folder uitge-

bracht; hierin vind je per categorie de inmid-

dels bestaande Bikkelbedrijven. Zoek je een 

fotograaf, een taartenbakker of een autostof-

feerder? Er zit vast een Bikkel-bedrijf voor je 

tussen. Waarom kiezen voor een Bikkelbe-

drijf? De professionaliteit, gedrevenheid en 

passie van de Bikkels voor hun bedrijf en pro-

duct of dienst is immens groot. Alleen daarom 

al een plezier om zaken mee te doen. 

DOEN!

De Foundation
Even voorstellen… Bart de Graaff 

Foundation

Onze Bikkels
En hun ondernemingen…

Helpt Bikkels bij het starten 
van hun eigen bedrijf!

IETS MET TROUWE VIERVOETERS

Amy Hehaluta - Westdogs

Hondenuitlaatservice voor Amsterdam oud-zuid, west en centrum
www.westdogs-hondenuitlaatservice.nl - 06 13 75 04 43

Kirsten Hanenkamp - 3Fit

Ergotherapeute en voedingsdeskundige voor honden.
www.3fit.nl - 06 27 87 03 73

Manon Plat - Dolle Maat ‘Improve the world, start with your dog’

Speciale voederkleden, vrij van chemische bewerkingen, 
gemaakt door sociale ondernemingen.
www.dollemaat.nl - 06 81 63 25 21

HET PERFECTE PLAATJE

John Geven - John Geven Studio’s

Gespecialiseerd in hoogwaardige product, reclame, lifestyle, interieur & 
exterieur en portretfotografie. Bijzondere groep’s en sportfotografie.

www.johngevenstudios.nl - 040 28 312 31

Kijk ook even op de achterzijde voor 

nog meer mooie ondernemingen! 

Ben je nieuwsgierig naar alle bikkel 

bedrijven? Ga dan naar onze website 

wwww.bartfoundation.nl

CONTACT
Heb je een vraag, opmerking of wens je aanvullende informa-
tie? Je kunt altijd contact met het team van de Bart de Graaff 
Foundation opnemen: 

Annelies Brinkman - Commerciële Zaken 

annelies.brinkman@bartfoundation.nl | 06 2126 5936

Esther Duller - Commerciële Zaken 

esther.duller@bartfoundation.nl | 06 3882 8473

Dolores Leeuwin - Bikkelzaken 

dolores.leeuwin@bartfoundation.nl | 06 5285 8740

Ilse Modder - Marketing & Communicatie

ilse.modder@bartfoundation.nl | 06 2395 3241

   www.bartfoundation.nl

Bij vragen kun je contact 

opnemen met mijn top team



Yvette Wouters - Zoete Moed 

Van onweerstaanbare guilty pleasures tot verantwoorde lekkernijen!
www.zoetemoed.nl - 06 44 32 06 86

Esmee Lucke - Just be Happy 

Gebakjes voor mensen met een allergie, intolerantie of speciale wensen
Facebook: justbehappyesmee - 06 83 23 62 17

GRAFISCHE CREATIEVELINGEN

SCHOONHEID BOVEN ALLES

NIET TE VERGETEN TOPPERS

(GE)BAK & KOOKKUNSTEN

COACHEN, TRAINEN & SPREKEN

FOUTLOZE VERHALEN

STICHTINGEN EN FONDSEN

SPELDEN, NAALDEN & STOF

Ilse Modder - Ilse Modder ‘Ideeën maken we samen tastbaar’

Proefschriften, geboorte- en/of trouwkaartjes en overige grafische uitingen. 
Mijn hart ligt bij het ontwerpen van op maat gemaakte, tastbare producten.
www.ilsemodder.nl - 06 23 95 32 41

Irma Janssen - Mevrouw Moos

Originele geboortekaartjes die met liefde en zorg gemaakt worden.
www.mevrouwmoos.com - 06 48 62 27 41

Loes van Mastwijk - Design by Loes

Trouwkaarten, Geboortekaartjes & Branding. Uitgeroepen tot Beste 
Trouwkaarten Specialist door RTL4 programma ‘De Beste van Nederland’
www.designbyloes.nl - 06 22 30 05 98

Rowna Swart - Rowna Branding & Communicatie

Doel is om MKB ondernemers te ontzien door Branding en Communicatie 
taken uit handen te nemen.
www.rownaswart.nl - 06 55 68 09 35

Claudia Kuijs-Grannetia - Taalmuis

Ik ben een tekstschrijver met één missie: artikelen en interviews 
schrijven die uw lezers woord voor woord verslinden

www.taalmuis.nl - 06 13 39 51 41

Liselore Rugebregt - Hoofdstuk 11

Tekstbureau gespecialiseerd in levensverhalen, een verhaal om te delen, 
een verhaal om verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden.

www.hoofdstuk11.nl -  06 30 98 61 67

Sabrina Pesuwarissa-van Loon - SabrinaLoont ‘Jouw verhaal is het delen waard’

 SabrinaLoont helpt je om jouw verhaal te vertellen door tekst, video’s of 
vlogs. Ook geeft ze workshops over vloggen en doet ze losse montage. 

www.sabrinaloont.nl - 06 52 64 16 89

Charmaine den Hollander - Spoonfit ‘Be your own inspiration to get better!’

Geeft training en coaching waarin sport een middel is voor 
verbetering in het algeheel welzijn.
www.spoonfit.nl - 06 48 81 10 65

Frouke Loopik - Eigenwijzer

Lifecoach, trainer ‘Leren coachen in 5 dagen’ en eindbaas bij The Pink 
Elephant. Werkt holistisch, inspirerend, resultaatgericht en activerend.
www.froukeloopik.nl - 06 14 30 16 34

Joyce de Ruiter - Joyce de Ruiter

Met mijn verhaal inspireer ik professionals, ondernemers, managers 
en medewerkers hoe weerbaar en wendbaar te zijn voor verandering.
www.joycederuiter.nl - 06 10 51 91 45

Laura de Bruijn - Nu ben ik hier

‘Nu ben ik hier’ biedt een drieluik van instrumenten aan, gericht op 
stress-reductie, namelijk: mindfulness, meditatie en massage.
www.nubenikhier.com - 06 25 09 86 00

Maaike Hooijberg - Maai Turn

Met persoonlijke benadering wil ik ervoor zorgen dat mensen met een 
beperking mee kunnen doen op het gebied van o.a. werk en wonen.
www.maaiturn.nl - 06 15 17 88 89

Paul van der Made - HiPerks

HiPerks Foundation wil dat elke jongere met een lichamelijke beperking en/of 
NAH kan gamen en dat zij hierdoor hun sociale netwerk kunnen vergroten

www.hiperks.com - 06 50 55 50 55

Iris van Heesch - Stichting Onbeperkt genieten

Wij willen iedereen met een onzichtbare aandoening, chronische ziekte of prikkel-
gevoeligheid (bijv. autisme of niet-aangeboren hersenletsel) weer laten genieten 

van kunst en cultuur. Muziek, kunst en theater, toegankelijk voor iedereen! 
www.onbeperkt-genieten.nl - 06 24 53 68 57

Marente van Vliet - Salon Puur

Aandacht, rust en ontspanning staan centraal bij schoonheidssalon Puur, 
in deze gehaaste tijd wil ik u de ontspanning geven waar u recht op heeft.

www.salonpuur.nl - 06 21 41 70 10

Sidyney van Moorst - By Sidney

Specialiteit: huidverbetering, wimpers en permanente make-up
www.bysidney.nl - 06 53 12 45 33

Esther Blijleven - Blijleven design

In mijn eigen atelier ontwerp en maak ik fair, eco, bio en vegan kleding, 
kostuums en lingerie op maat voor alle genders, leeftijden en maten.

www.blijlevendesign.com - 06 30 43 54 15

Evelien Kroon - Kroon autostoffering

Het opnieuw bekleden en/of herstellen van complete auto 
interieurs of onderdelen daarvan binnen de oldtimerwereld.

www.kroonautostoffering.com - 06 43 53 72 37

Katinka Habets - Rabbit Hole

Wij verkopen duurzame babykleding.
www.rabbitholekids.nl - 06 47 89 29 55

Anneke Simons - Er is Plek / Anna Maria ‘Consious Living & Giving’

Cadeauwinkel, creatieve workshops, styling en kerst/cadeaupakketten
www.erisplek.nl / www.ditisannamaria - 06 51 85 80 91

Anne-Jitske van Daalen-Kuiper - Wereld van Culturen

Online magazine met passie voor culturen. We kijken voorbij grenzen 
en halen de wereld voor je dichterbij. 
www.wereldvanculturen.nl - Annejitske@wereldvanculturen.nl

Babiche Ronday - Babiche

Podiumkunsten beoefenen en doceren 
Ronday.babiche@gmail.com - 06 39 88 92 59

Daan Schuuring Mini Racer Printables

Print 3D onderdelen voor bestuurbare radiografische modelbouwauto’s.
www.miniracerprintables.com - Daanschuuring@gmail.com

Ellen Paanakker - My Sweet Party

Event & Party Planning (ook in te zetten ter ondersteuning bij grotere events).
www.mysweetparty.nl - 06 52 87 82 64

Snezana Nedeski - Moving Castle

Moving Castle is een transformatie bureau gespecialiseerd in 
digitale transformatie en sociale innovatie.
snezana@nedeski.nl - 06 23 25 83 38

Vincent Moolenaar - Opsteker

De educatieve steun in de zorg. Ik ontwikkel met plezier 
lesmateriaal op verzoek of kom het graag zelf op locatie verzorgen.
www.opsteker.com - 06 24 68 10 37

Wieger Bosgraaf - Rave Safe

E-commerce voor universele gehoorbescherming voor festivals, 
concerten, uitgaan en bioscopen.
www.ravesafe-hearingprotection.com - 085 06 561 93

neem gerust contact met ze 
op voor een leuke opdracht!


