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Oorsprong van Stichting Gilat
In 2008 is Gilat, de toen 11-jarige dochter van de familie Eisenmann overleden. Gedurende haar veel
te korte leven heeft Gilat door haar ziekte veel tijd in het ziekenhuis doorgebracht. Gilat was dol op
theater en kon daar helemaal van opleven. Ze beleefde veel plezier aan de voorstellingen die
weleens in het ziekenhuis plaatsvonden. Het bracht haar vreugde, ze kon ontspannen en even
vergeten dat ze ziek was. Het was haar droom om alle kinderen in ziekenhuizen in Nederland te laten
genieten van voorstellingen.
Na haar overlijden besloten haar ouders; Tali en Jair Eisenmann, om het toen nog nieuw te bouwen
Kindertheater in het Emma Kinderziekenhuis AMC te adopteren. Dit theater is in oktober 2015 door
onze Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander, als onderdeel van het nieuwe Emma
Kinderziekenhuis AMC, geopend.

Doelstelling Stichting Gilat
De statutaire doelomschrijving van de stichting luidt als volgt:
het helpen en ondersteunen van kinderen, zieken, gehandicapten, met zowel materiele als
immateriële hulp, zowel in het binnenland als het buitenland
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle
wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten dienste staan. De stichting beoogt niet het
maken van winst.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De stichting richt zich op drie hoofd taken:
• Het verzorgen van voorstellingen in kinderziekenhuizen in Nederland
• Het werven van fondsen om de doelstelling van de stichting te bewerkstelligen
• Het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting
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Stichting Gilat verzorgt interactieve voorstellingen voor zieke kinderen die zijn opgenomen in
academische kinderziekenhuizen in Nederland. De stichting wil hiermee vreugde brengen en het
verblijf in het ziekenhuis veraangenamen. Met de voorstellingen kunnen de patiëntjes, hoe ziek ze
ook zijn, iets leuks beleven en even vergeten dat ze ziek zijn. Bovendien verlagen de voorstellingen
de drempel voor gezonde kinderen om bij hun leeftijdgenoten op bezoek te komen in het toch wel
'enge' ziekenhuis. Dit is voor de sociale ontwikkeling van deze vaak ernstig zieken kinderen erg
belangrijk. De ambitie van Stichting Gilat is om binnen 5 jaar voorstellingen te verzorgen in alle 8
Nederlandse kinderziekenhuizen. Stichting Gilat werft fondsen om de kosten die verband houden
met het bewerkstelligen van de doelstelling te kunnen voldoen. Het werven van fondsen gebeurt bij
vermogensfondsen, bedrijven en particulieren. Hiervoor worden vermogensfondsen en bedrijven
aangeschreven. Particulieren worden nog niet actief benadert.
Stichting Gilat is actief op verschillende sociale media kanalen, waaronder Facebook, Twitter en
Instagram. Daarnaast heeft de stichting een website, een eigen YouTube kanaal en een brochure.

Bestuur Stichting Gilat
Conform de statuten van de stichting bestaat het bestuur van de stichting uit minimaal drie leden,
waarvan steeds één lid een bloedverwant van Gilat Eisenmann dient te zijn. Het bestuur bewaakt de
continuïteit en zet zich in om de stichting te laten groeien.
Het beloningsbeleid van de stichting
Het bestuur van Stichting Gilat ontvangt geen enkele vorm van vergoeding, noch vast noch in de
vorm van vacatiegeld.
Statutaire bestuurssamenstelling
• Jair Eisenmann – voorzitter
• Ruben Vis – secretaris
• Tswi Rodrigues Pereira – penningmeester
• Eleke Rappange – algemeen bestuurslid
• Marja Ruigrok – algemeen bestuurslid
• Soler Berk – algemeen bestuurslid
Medewerkers
De stichting heeft een fulltime projectmanager in dienst (1 fte).
Vermogen
Het vermogen van Stichting Gilat wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen,
georganiseerde events, erfstellingen en legaten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het verslagjaar van Stichting Gilat loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Sinds 2012
verzorgt Stichting Gilat voorstellingen in het Emma Kinderziekenhuis AMC en het VUmc, beide in
Amsterdam. In het Emma Kinderziekenhuis verzorgt Stichting Gilat een wekelijkse voorstelling
(dinsdagmiddag 15:00 uur) en in het VUmc een tweewekelijkse voorstelling (woensdagmiddag 15:00
uur). Voorstellingen verzorgt door Stichting Gilat zijn gratis toegankelijk, duren ongeveer 45 minuten
en vinden plaats op een vaste locatie. In het Emma Kinderziekenhuis is dit Het Gilat Theater en in het
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VUmc vinden de voorstellingen plaats in het VU Kinderstad. De voorstellingen gaan tijdens de
schoolvakanties en op feestdagen gewoon door. In mei 2016 is Stichting Gilat begonnen met een
aantal pilot voorstellingen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, de kinderafdeling van het
Erasmus MC. De voorstellingen vinden plaats in de hal van de kinderafdeling. Deze voorstellingen zijn
zeer goed ontvangen en daarom is er besloten om op deze locatie vanaf 2017 te starten met een
tweewekelijkse voorstellingen op
zondagmiddag om 15:00 uur. De
variatie in voorstellingen is groot,
bijvoorbeeld: theater, dans,
muziek, schilderen of googelen.
Tijdens feestdagen wordt er
speciale aandacht geschonken
aan de feestdag en een aantal
keren per jaar wordt er een bingo
georganiseerd. Hierdoor is een
voorstelling iedere keer weer een
feestje en kunnen ook de
kinderen die voor een langere
periode in het ziekenhuis zijn
opgenomen steeds weer van een
nieuwe voorstelling genieten.
Vanaf medio 2018 gaat Stichting Gilat ook theatervoorstellingen organiseren in het nieuwe Prinses
Maxima Centrum voor Kinderoncologie.
Voorstellingen in 2017
In het jaar 2017 heeft Stichting
Gilat maar liefst 103
voorstellingen in 3
kinderziekenhuizen kunnen
verzorgen. In het jaar 2017 hebben
o.a. de volgende artiesten een of
meerdere voorstellingen verzorgd:
Theater
• Max & Jet * (maar liefst 33 keer opgetreden)
• Bob de Bouwer
• Theater Billenkoek
• Big Mo
• Poppentheater Trollemor
• Poppenkast Stromboli
Muziek
• Djembé
Zingen
• De zingende Jukebox
• Martijn van der Zande
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• PrinSuus en PrinTess
Goochelen
• Magic Polo
• Paul Weiss
• De Paarse Goochelaar
Voorlezen
• Knetter en Spetter
• Robinson Crusoe
• Ton Meijer
Bingo
• Bingo
Wetenschap en Techniek
• MAD science
*Max & Jet is een eigen productie van Stichting Gilat
De patiëntjes zijn zeer positief over de voorstellingen. Ze vinden het heerlijk om samen met andere
patiëntjes iets leuks te beleven zodat ze na afloop samen kunnen napraten en nagenieten.
De voorstellingen worden niet alleen door de patiëntjes bezocht maar ook door de vaders en
moeders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en vriendjes en vriendinnetjes.
Financieel jaarverslag
Het financiële jaarverslag van Stichting Gilat vindt u op de website www.gilat.nl onder de naam
‘Jaarrekening 2017’.

