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Bootrundag
DRIMMELEN – DORP – wát zijn
die moeders lief! Het is een gedachte die bij uw weekblad opkomt
in het Snoezeltheater Droomlicht
waar een moeder haar ernstig
meervoudig gehandicapte zoon
liefdevol op de wang kust. De jongen geniet enorm van de voorstelling die drie professionele jonge
dames verzorgen. Dat vaders absoluut even lief zijn staat als een
paal boven water maar tonen dat
vaak minder opvallend. Wie ook lief
zijn, zijn de vele tientallen vrijwilligers die afgelopen zondag actief
waren tijdens de tweede editie van
de Bootrundag. Een dag georganiseerd door Stichting Het Raakt U

Zwemdag
Doel Stichting Het

O K T O B E R

en Stichting Het Steuntje, voor
mensen met een lichamelijk en/of
verstandelijke beperking én voor
hun mede-gezinsleden. De dag
werd net als de eerste Bootrundag
in Drimmelen-dorp georganiseerd.
Een dorp dat alwéér in positieve zin
opvalt, deze keer als fantastisch
gastheer voor mensen wier leven
voor een groot deel wordt bepaald
door een handicap of een handicap
bij een geliefde.
Clownsduo Bloem en Gompie.
Clowns die net even meer kunnen
dan 'gewone' clowns. Stichting
Dichterbij-Clown werkt met ge-

schoolde en gecertificeerde
clowns die gespecialiseerd zijn
in omgaan met ernstig meervoudig gehandicapten. Net als iedereen genoot Niels met volle teugen van de boottocht door de
Biesbosch op het schip van de
Zilvermeeuw waarmee de Bootrundag aanving. Achter de rondvaartboot voer een sliert jachten
van watersporters die eveneens
als vrijwilligers gehandicapten
aan boord hadden. De bonte
stoet werd ook vergezeld van
stoere brandweermannen van
het korps Made en Drimmelen in
de snelle brandweerboot.
Naast tal van sponsors zijn Zuivelbedrijf Danone, Rondvaartbedrijf de Zilvermeeuw en Vistaria
Rijk de hoofdsponsors van de
Bootrundag. Bij laatstgenoemde
ontvingen alle aanwezigen na de
boottocht gratis versgebakken
kibbeling, friet en een ijsje. Kees
Ploeg, voorzitter van Stichting
Het Raakt U mede namens
Stichting Het Steuntje: “Het is
ongelofelijk wat we hier allemaal
krijgen. Dergelijke extraatjes
worden binnen de zorg steeds
moeilijker. Vanuit beide besturen
zijn we heel blij dat er zóveel
medewerking wordt verleend
vanuit de haven van Drimmelen.
We willen ook heel hartelijk onze

Sponsoren Bootrundag Bedankt

dank daarvoor uitspreken. Dat
geldt natuurlijk ook voor de vele
vrijwilligers.” Na de maaltijd die
gelukkig lekker in de buitenlucht
kon plaatsvinden dankzij het
mooie weer, konden gehandicapten én hun mede-gezinsleden
genieten van allerlei activiteiten
zoals springkussens, rondritjes
met een speciale paardentram
voorzien van bedden, meevaren
met een rib, een klimtoren, voetreflexmassages en nog veel

meer. Een onvergetelijke dag
dus, óók voor uw weekblad dat er
nog lang rondkeek naar kinderen
die niet alle dingen kunnen doen
zoals hun leeftijdsgenootjes. Die
met regelmaat een aai over de
bol kregen, een innige knuffel,
een arm om de hals geslagen,
een tedere en liefdevolle kus...
Vandaar nogmaals: wát zijn die
moeders lief!
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Kiwanis Bergen op Zoom en
Roosendaal bedankt !!
Zoals u kunt lezen in het mooie krantenartikel op pagina 3, werd de zwemdag 2014 gesponsord door
Kiwanis Roosendaal en Kiwanis Bergen op Zoom. Samen doneerden zij maar liefs € 5.000,-!

Ook bijzonder was de aanwezigheid van
diverse leden van deze serviceclubs. Zij
hebben als vrijwilligers flink de handen uit
de mouwen gestoken en met eigen ogen
kunnen zien dat het geld goed besteed is
geweest. We hebben er weer aardig wat
ambassadeurs bij gekregen.

Kiwanis, nogmaals bedankt!
Bestuur Stichting Het Raakt U

Kookactiviteit Dagcentrum ‘t Palet
Een aantal clienten van Dagcentrum
‘t Palet konden niet aanwezig zijn op
de zwemdag in Klundert. Als alternatief hebben zij genoten van een
heuse kookactiviteit. Door een aantal clienten werden zelf de boodschappen gedaan. Alle ingredienten
werden bereidt en uitgestald in de
vorm van een buffet. De broodjes
werden op wens gemaakt aan het
buffet. Voor sommigen was die
keuze wel moeilijk, want alles was
zo lekker…..
Kortom het was meer dan een succes en iedereen had na het eten de
buik helemaal gevuld.

Agenda
December ……………...Kerstverrassing……...diverse locaties
Februari …….……….....Snoezeltheatertour.... diverse locaties
3 april..…………………..SkidagZwemdag…….Skidome Rucphen
26 oktober……………... Zwemdag………...…. Niervaert Klundert
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Doel van de Stichting
Doelstelling van de stichting is het financieren en organiseren van activiteiten voor mensen
met een beperking in West-Brabant en Zeeland om daarmee de
leefkwaliteit te verbeteren.
De stichting richt zich nadrukkelijk op activiteiten die niet middels de reguliere budgetten te bekostigen zijn.
Denk hierbij aan AWBZ en WMO.
Wij vinden het belangrijk onze steun te verlenen omdat de activiteiten die wij willen organiseren niet vanuit
de reguliere budgetten of subsidies betaald kunnen worden. Kortom onze financiële steun is pure noodzaak.
De Stichting “Het Raakt U” heeft het volgende als doel gesteld en dit in de statuten opgenomen:
“Het ter beschikking stellen van financiële middelen of middelen in natura, voor zover deze niet uit de reguliere budgetten beschikbaar gesteld kunnen worden, bestemd voor de bevordering van het leef kwaliteit van
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in het algemeen, en voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords”.

Telefoon: (0168) 463364

Stichting Het Raakt U,

E-mail: info@hetraaktu.nl

p/a Meerkoet 9

Kvk 2014 2015

4793 HR Fijnaart

IBAN:
NL73RABO0106782258
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Gazet Roosendaal
Woensdag 29
oktober 2014

Sponsoren Zwemdag Bedankt
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