“

Ik kan geen beter
afscheidscadeau
bedenken
Afgelopen juni vierde ITvitae op
feestelijke wijze haar eerste lustrum
samen met opdrachtgevers en
overige betrokken relaties. Onder
de aanwezigen is ook Merel van
Vroonhoven die kort daarvoor haar
afscheid als bestuursvoorzitter van
het AFM heeft aangekondigd om
een nieuwe wending aan haar
werkzame leven te geven.

Merel van Vroonhoven: “Ik was enorm geraakt door
wat ITvitae in de vijf jaar van haar bestaan heeft
bereikt voor jongeren die helaas niet altijd
vanzelfsprekend meedoen in onze maatschappij.
Met de lancering van het ITvitae Studiefonds kunnen
jongeren die over onvoldoende financiële middelen
beschikken ook deelnemen aan een opleidingsprogramma van ITvitae. Een geweldig initiatief! Dit
bracht me op het idee om voor mijn afscheid bij AFM
aan de genodigden een gift te vragen voor het
Studiefonds bij wijze van cadeau. Ik kan geen beter
en passender afscheidscadeau bedenken.”

Waardevol
Merel van Vroonhoven heeft na ruim 20 jaar
ervaring in Raden van Bestuur ervoor gekozen om
zich in te zetten voor jongeren die het lastig hebben
in onze maatschappij. Op dit moment volgt zij met
ontzettend veel plezier de PABO-opleiding tot
basisschool leraar. Ze wil in het speciaal onderwijs
werken en loopt daar nu ook stage. Merel van
Vroonhoven: “Helaas lukt het nog niet altijd in het
onderwijs om jongeren met autisme de juiste

“

Verbaas me erover
dat de ITvitae-formule
niet met publiek geld
wordt gefinancierd

ondersteuning te bieden. Vanuit mijn privésituatie
weet ik hoe enorm waardevol het is als deze hulp wel
geboden wordt. Onze zoon heeft geluk gehad met
het speciaal onderwijs waar hij terecht kon.”
“De gerichte aanpak van ITvitae werkt. ITvitae is een
private sociale onderneming en kan een beperkt
aantal jongeren een plaats bieden. Ik verbaas me
erover dat de ITvitae-formule niet met publiek geld
wordt gefinancierd, zodat veel meer mensen gebruik
kunnen maken van deze vorm van onderwijs en
bemiddeling. Vele talentvolle jongeren zitten thuis
en raken beschadigd. Daarbij is er enorme schaarste
aan IT-professionals. Hoe kan dit?”
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Lancering ITvitae Studiefonds
Met de oprichting van het ITvitae Studiefonds in juni 2019 biedt
ITvitae jongeren met onvoldoende eigen financiële middelen
de mogelijkheid deel te nemen aan een ICT-Leertraject naar
Werk. Jaarlijks willen we ten minste 10 deelnemers
ondersteunen met een renteloze studielening. Hiervoor heeft
ITvitae een eerste gift gedaan voor het ITvitae Studiefonds van
150.000 euro.

Met uw gift draagt u of organisatie bij aan
een nieuwe toekomst van deze jongeren.
De Fundatie van Renswoude beoordeelt
onafhankelijk de aanvragen en adviseert
ITvitae over de toekenning van de leningen
uit dit fonds.

Om de financiële armslag te vergroten en voor de toekomst te
borgen dat ICT-talenten met autisme en hoogbegaafden ook
gebruik kunnen maken van het fonds zoekt ITvitae Studiefonds
Vrienden.

Met uw donatie draagt u
bij aan de toekomst van
deze jongeren

Lysbeth van Egmond van Fundatie van Renswoude en
Frans de Bie tijdens de lancering van het fonds.

Word ook Studiefonds Vriend!
itvitae.nl/studiefonds

Studiefonds Vrienden
Driessen Foundation
Coöperatiefonds Rabobank
RDR Accountants
Specialisterren
Stichting Doen
Merel van Vroonhoven
En vele particuliere donateurs

Vooruitgang
“Hoewel er veel verbeterd is bestaat er toch nog bij
veel mensen een eenzijdig beeld over wat autisme
betekent. Het is dan ook belangrijk dat er meer
bekend wordt over autisme en de diversiteit ervan.
Geen stereotypes maar mensen die net zo
verschillend zijn als de rest van de bevolking qua
gedrag en intelligentie. Gelukkig is er vooruitgang
Merel van Vroonhoven en Peter van Hofweegen.
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en durven meer mensen met autisme hierover te
spreken en te delen, ook in een werkomgeving.”

Stap 1
In september nam Merel van Vroonhoven afscheid
van AFM. Enorm veel genodigden hadden gehoor
gegeven aan de wens om een gift te doneren aan het
ITvitae Studiefonds. Merel van Vroonhoven: “Zo
mooi om te weten dat hiermee een aantal studenten
kunnen starten met een traject bij ITvitae. Maar ook
heel waardevol dat de contacten die ITvitae heeft
gelegd tijdens mijn afscheidsreceptie een vervolg
hebben gekregen. Een donatie doen is stap 1. Als
werkend Nederland vervolgens ook bereid is om zich
open te stellen voor deze talenten en hen in dienst
te nemen dan is de cirkel rond.”
“De ITvitae studenten gun ik veel plezier tijdens hun
opleiding en in hun nieuwe werkomgeving. Zij
hebben onze maatschappij veel moois te bieden.”

