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Inmiddels mogen we ook de Foyer in de vleugel 
van Villa Ockenburgh tot onze werkplek rekenen, 
waar we een fijne, prikkelvrije plek hebben 
gecreëerd. Hier worden de koekjes helemaal 
voorbereid, die in de kas worden afgebakken. En 
het persen van verse jus d’orange draait hier op 
volle toeren. Hierdoor is een uitbreiding van de 
leerwerkplekken mogelijk gemaakt, maar kunnen 
we dus ook de rust opzoeken indien het voor de 
leerlingen nodig is. Aan onze leerlingen van ’s 
Heeren Loo moesten we beloven dat we nog steeds 
de koks opzoeken in de kas, want ze willen het 
contact met de koks maar ook met alle gasten in 
de kas niet missen. 
De Foyer kan nog wel een opknapbeurt gebruiken 
en met die plannen zijn we druk bezig. Bedankt 
vast aan de Rabo Foundation dat we gelden die 
voor de winkel in het Koetshuis bedoeld waren, 
mogen gebruiken voor de Foyer. De bouw van het 
Koetshuis is tot nader orde uitgesteld.

We kijken terug op een succesvol maar vooral ook 
gezellig 2022. We begonnen het jaar nog in een 
lockdown, maar gelukkig mochten we naarmate het 
jaar vorderde weer meer en meer en hebben we een 
hoop weten te bereiken. Een quote van een van de 
ouders van de leerlingen: “Doordat onze zoon zo 
lekker bezig is bij jullie slaapt hij ’s avonds goed, 
waardoor we het hele weekend nog meer plezier 
met hem kunnen hebben”.

In 2021 is Stichting Villa Bijzonder gestart als 
erkend leerwerkbedrijf, gevestigd in Villa 
Ockenburgh. Bevlogen leermeesters begeleiden 
mensen die om wat voor reden dan ook een 
uitdaging hebben op de arbeidsmarkt of in de 
maatschappij. Op donderdag 6 oktober was dan 
eindelijk de officiële en feestelijke opening door 
burgemeester Jan van Zanen.  



LEERLINGEN

PARTNERS

We zijn bijzonder trots op onze leerlingen, afkomstig 
van ’s Heeren Loo, Stichting De Haven, het 
Bernardus College, Den Haag Werkt en VSO de 
Piramide. 
Afgelopen jaar hebben we de volgende mijlpalen 
bereikt: 
- Deze leerlingen vanuit Den Haag Werkt hebben het 
Stagecaroussel doorlopen of nemen daar nog steeds 
deel aan: Milena, Sharisah, Kheder, Ron, Chantal, 
Joel, Ryan, Nadira, Tim, Kabilay, Ahmed, 
Kairoenisa & Shirley-Ann. 
- Het schooljaar is nog maar halverwege, maar zij 
hebben al Praktijkverklaringen behaald: 
Milena, Joel, Khaled, Karim, Feline, Harvey, Tugra 
en Kaya
- Sinterklaas kwam persoonlijk vertellen dat de 
leerlingen erg goed gewerkt hebben 
- We hebben samen een gezellige kerstviering gehad, 
waarin we zelf kerstpakketten hebben gemaakt die 
de leerlingen (gevuld) mee naar huis mochten nemen. 
- Marien stroomt per januari vanuit VSO de 
Piramide al door naar het Stagecaroussel van Den 
Haag Werkt!

Op dit moment hebben we een fijne samenwerking met 
onze vaste partners, op wie we kunnen
bouwen, met wie we kunnen sparren en waarmee we 
samen een heleboel mogelijk maken. Wij zijn
super blij met Villa Ockenburgh, SHBO, Schroeder en de 
Gemeente Den Haag. Maar we hebben nog
boordevol ambitie voor de toekomst, dus neem gerust 
contact met ons op om nog meer
samenwerkingen mogelijk te maken.

Onze successen zijn mede mogelijk gemaakt dankzij 
de giften die we uit verschillende fondsen
mochten ontvangen. Wij danken in het bijzonder de 
Rabo Foundation, Stichting Doen, MAEX,
Stichting Boschuysen, Stichting Dorrepaal en Fonds 
1818 voor hun steun en support.

DONATIES



2023
In 2023 beginnen we boordevol met frisse energie aan het 
nieuwe jaar. Per 1 januari is Jojanneke
Klaasen in dienst getreden als manager. Zij heeft een brede 
achtergrond in de horeca en het
onderwijs en heeft er zin in om bij Villa Bijzonder de handen 
uit de mouwen te steken! Met een flinke
dosis enthousiasme gaan we van 2023 een heel BIJZONDER 
jaar maken.
Uiteraard blijven Daan, Java en Wieske ook aan als onze 
vaste begeleiders van de groepen en kunnen
we met dit team uitbreiding van de groepen realiseren. Op 
maandag, woensdag en donderdag hebben we nog plek! 


