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voldaan van een mooie dag. Wij
als bestuur hebben veel gezichten met een lach gezien. Ook
hebben we via de website veel
positieve berichten mogen ontvangen. Voor ons is de dag daarmee meer dan geslaagd.

De voorbereidingen begonnen
alweer vroeg dit jaar. Wanneer
gaan we naar de Efteling en met
wie. Ons doel is zoveel mogelijk
kinderen met een beperking een
mooie dag te geven.

Iedereen bedankt voor deze
Agenda 2012

In memoriam
Boy van Baarle
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Alle kinderen konden hun dag
zelf indelen. Er waren erbij die al
voldoende hadden aan een
mooie wandeling door het
sprookjesbos. Voor andere was
de dag pas geslaagd na afloop
van een wilde tocht in de Python.
Voor ieder wat wils, dat is ook
het mooie van de Efteling.
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Voor dit jaar is dat gelukt door de
kinderen van
“OPD de Pompon uit Bergen op
Zoom, OPD het Willemeintje uit
Roosendaal, Peuterplusgroep uit
Roosendaal, Dagcentrum de
Zandoogjes uit Breda en Klaverweide en Pettenflat.

Agenda voor 2012
* Zwemdag 15 oktober
* Snoezeltheatertour
(najaar)

In totaal hebben 175 kinderen
met hun begeleiders genoten van
een mooie dag. De weergoden
waren gunstig gestemd wat betekende dat we mooi weer hadden.

mooie dag. Sponsoren, deelnemers en kinderen bedankt dat
jullie er waren.
Bestuur Stichting Het Raakt U
Kees Ploeg, Arnold van der
Steen, Raymond Martens en
Arjan de Jong

Tussen de middag was er voor
iedereen een frietje met een
lekkere kiplollie en een pakje
drinken. Snel eten want de
meesten wilde geen tijd verliezen en elke minuut benutten in
de attracties. Voor anderen was
de lunch een moment om even
tot rust te komen.
Na een wederom zonnige middag gingen de meesten rond half
vier weer op huis aan. Moe maar

Sponsoren Eftelingdag
Bedankt voor jullie steun
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ALS ER GEEN WOORDEN MEER ZIJN, DAN IS ER LIEFDE

IN MEMORIAM

BOY
VAN
BAARLE

Op vrijdag 25 mei 2012 ontvingen wij het trieste bericht dat de dag daarvoor, donderdag 24
mei 2012, Boy van Baarle is overleden.
Boy was een graag geziene gast op de Pompon en heeft met zijn permanente lach, van
“oor tot oor”, heel veel mensen weten te raken. Ook ons. Samen met zijn vrienden en
vriendinnen van de Pompon heeft Boy gelukkig ook veel kunnen genieten van de door
Stichting Het Raakt U georganiseerde uitjes.
Om de dankbaarheid daarvoor te tonen, hebben de ouders van Boy besloten de mensen te
vragen een donatie te storten op de rekening van onze stichting, in plaats van bloemen te
ontvangen. U begrijpt dat dit voor ons een aangrijpend gebaar is. Zonder alle vele andere
mooie donaties tekort te doen, bestaat er volgens ons geen oprechtere dan deze. Wie kan er
immers beter bepalen of wij op de goede weg zijn, dan het prachtige mens Boy, of een van
zijn vrienden of vriendinnen.
Het is prachtig te constateren dat veel mensen gehoor hebben gegeven aan het verzoek van
de familie Van Baarle. De opbrengst was maar liefst € 1.296,40.
Graag willen wij de familie Van Baarle bedanken voor deze royale gift en vooral heel veel
kracht en liefde toewensen bij de verwerking van hun verdriet.
Het bestuur van Stichting het Raakt U

Citaat uit de rouwkaart van Boy:

Boy heeft zijn cirkel rondgemaakt
Bijna 15 jaar lang veel mensen aangeraakt
Het was een spetter en met zijn betoverende lach
Zorgde hij ervoor dat je hem altijd liefde gaf
Als er geen woorden meer zijn dan is er liefde

NIEUWSBRIEF

STICHTIN G

HET

RAAKT

U

