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STICHTING HET

Skidag blijkt een groot Succes

RAAKT U!

Op goede vrijdag 6 april zijn we
weer naar de ski-dôme geweest
om te skiën.
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Skidag blijkt een
groot Succes
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Stadlander
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Ook waren de dames van de
klankschalen weer van de partij. Het is erg prettig om te zien
dat veel kinderen de activiteit
herkennen en ze kunnen dan
vaak ook niet wachten totdat
de dames beginnen met spelen.
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Dit keer met 60 kinderen van de
Pompon uit Bergen op Zoom en
Het Willemeintje uit Roosendaal.
De kinderen genoten enorm
van de sneeuw en de snelheid
waarmee ze naar beneden
zoefden. Geweldig om dit mee
te maken. Ook de instructeurs
van de WVG genoten volop en
voelde goed aan waar per kind
de grens lag.

Tussen de grote activiteiten
door kon er nog genoten worden in de snoezelbus, de knutselhoek en knuffelhoek. Tenslotte heeft ieder kindje nog een
tas met leuke spullen en een
muts meegekregen naar huis.
Als bestuur kijken we terug op
een geslaagde dag en bedanken we iedereen die er op enige wijze aan heeft bijgedragen
of bij betrokken is geweest.
Bedankt.

Snoezeltheater DOT uit Roosendaal zorgde voor een mooie
persoonlijk snoezelopvoering.
Ook hier genoten de kids weer
volop van. Ze kwamen vaak
helemaal tot rust of leefde juist
helemaal op. Theater benaderd
de kinderen heel persoonlijk
door ze altijd bij naam te noemen. Dit maakt het voor de
kinderen erg bijzonder.

Naast het skiën hebben de
kinderen kunnen genieten van
het huifbedrijden van de Aloha
Ruiters. Blij waren we met het
goede weer want dit is uiteraard
een buitenactiviteit.

In het volgende nummer uitgebreid verslag van de
Eftelingdag 8 juni 2012
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Donatie van Stadlander !!!!
Het personeel van Stadlander
(een woningcorporatie van
West-Brabant en Tholen),
hadden via via gehoord van
Stichting het Raakt u. Elk jaar

Een delegatie van Stadlander
heeft een bezoek gebracht de
skidag in Skidome
Zij kregen een goede impressie van de sneeuwpret die de
kinderen op deze dag aangeboden kregen.

kinderen en het bestuur van
Stichitng Het Raakt U willen
we al het personeel van Stadlander hartelijk bedanken voor
hun gulle donatie!

Van de huifbedden tot de
klankschalen, van
belevingstheater tot sneeuw,
alles was perfect geregeld!
Als waardering voor onze inzet
werd aan het eind van hun
bezoek een cheque overhandigd waar we weer vele
kinderen mee kunnen
verblijden! Namens alle

kiest het personeel een goed
doel waar zij de opbrengst van
de eindejaarsloterij e.d. aan
doneren.

Eftelingdag 8 juni 2012
Dit jaar is het de stichting gelukt om voor ruim 125 kinderen en
125 begeleiders een dagje efteling te organiseren. Alles is rond
en geregeld alleen het weer hebben we niet in de hand. De volgende dagverblijven gaan mee en we hopen als bestuur op een
geslaagde dag met veel zonneschijn.
OPD de Pompon
OPD het Willemeintje
De Peuterplusgroep uit Roosendaal
Klaverweide
Pettenflat
Dagcentrum Zandoogjes uit Breda.

Agenda voor 2012


Eftelingdag 8 juni



Zwemdag 15 oktober



Snoezeltheatertour (najaar)
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In één woord GEWELDIG!
Op goede vrijdag 6 april 2012 hebben kinderen van KDC de Pompon en KDC Willemijntje samen met hun ouders/verzorgers,
broertjes/zusjes, opa’s/oma’s en begeleiders een fantastische dag
mogen beleven in Skidôme te Rucphen. Zij konden met behulp
van de Bi-uniques en professionele begeleiders de skipiste afglijden. Vele stralende gezichten, lachend en klappend in de handen,
kwamen kinderen de helling af. Wat een snelheid! Wat een geweldige ervaring!
Naast het skiën en sleetje rijden, waren er nog vele andere leuke
activiteiten, zoals belevingstheater, springkussen, snoezelbus,
huifbedrijden, klankschalen. Van begin tot eind was het volop genieten voor iedereen!
Deze onvergetelijke dag werd mogelijk gemaakt door Stichting het Raakt U
(www.hetraaktu.nl)
Kinderen van KDC de Pompon en KDC Willemijntje hebben weer een leuk
vooruitzicht. Op vrijdag 8 juni 2012 gaan zij een dagje naar de Efteling. Ook
dit wordt mogelijk gemaakt door Stichting Het Raakt U.
We kijken er nu al naar uit!

Sponsoren Skidag
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Doelstelling

Stichting Het Raakt U,
p/a Meerkoet 9
4793 HR Fijnaart
Telefoon: (0168) 463364
E-mail: hetraakt@hetraaktu.nl
Kvk 2014 2015
Rekeningnummer 10.67.82.258.

Doelstelling van de stichting is het financieren en organiseren van activiteiten voor
kinderen in West-Brabant (regio Bergen op Zoom tot en met Tilburg) met een beperking om zodoende 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.
Stichting Het Raakt U richt zich op kinderen met een beperking in het algemeen en
kinderen van OPD de Pompon te Bergen op Zoom in het bijzonder.
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 de leefkwaliteit van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in het algemeen en voor kinderen van OPD de
Pompon in het bijzonder, 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”.

Bedankje van Adam
Goedemiddag allemaal,
Wat hebben wij een super dag gehad zeg!!!!!!!!!!!!!!!! Heel erg
bedankt dat wij ook mochten komenJ We hebben er ontzettend van genoten!!! Een hoop nieuwe dingen hebben wij mogen beleven!!!! En wat een mazzel met het weer he?!!! Kortom één groot succes!!!!!!!!!!!! Ik hoorde ook alleen maar positieve geluiden om me heen! En ook erg gezellige mensen.
Heb met veel ouders leuke gesprekken gehad. En een hoop
geleerd! Bedankt voor de tip van Villa Pardoes! Daar gaan we
zeker ook snel naar kijken!
Adam is voor het eerst bij jullie gaan skiën... Ik vond het toch
wel spannend hoor! Maar in het kleinste stoeltje met verkleiner ging hij en werd hij stevig aangesnoerd. Een hele lieve
super ervaren man is toen met Adam wel een stuk of 6 keer
naar beneden gegaan. FANTASTISCH vond hij het hahahaha. Ja hoe harder hoe beter!!! Zodra ze dat liftje uit kwamen gingen die handjes van Adam omhoog (zoals kinderen in
de achtbaan doen zeg maar hihi) en zo scheurde hij lachend,
wild met die armen wapperend naar beneden...... En nog een
keer!!!!! Ik heb 2x een afdaling gefilmd, want iedere keer als ik
een foto wilde maken (ik heb nog een oud toestel en als je
drukt, duurt het vaak wel 12 seconde, of soms langer, eer hij
echt de foto maakt... Kortom dan zaten ze al lang weer in de
lift hahaha. En ik als slechte moeder had helemaal geen
handschoentjes bij of wat dan ook... Ja ik wist echt niet wat ik
moest verwachten of waar ze gingen skiën en had nooit verwacht dat het zo´n mega hal was met echt skiën joh!!!
HEEEEEEEEEEEEEEEEEL GROOT!!!!!!!
Daarna zijn we naar de klankschalen sessie geweest. Als je

het mij zou vragen zou ik zeggen wat een `zweverig` rommeltje inderdaad. De twee dames gingen helemaal apart
van elkaar op dingen fluiten/slaan enz. Maar de kinderen
vonden dit MEGA INDRUKWEKKEND!!! En werden er
allemaal vrolijk van. Kortom lang leve de klankschalen?!!!!
Hihi. Adam kwam helemaal naar voren geleund om het
goed te kunnen horen.
Na het eten een poos in de snoezelbus geweest, tja dit is
overduidelijk Adam z´n favoriet. We hadden mazzel, omdat
we snel klaar waren met eten was het nog mega rustig en
hebben we er een hele tijd alleen gezeten (zodat we ook
lekker extra lang konden). En Adam vond het heerlijk op
het water bed en had al snel door dat als hij ging bewegen,
het hele bed mee ging bewegen! Hij keek zijn ogen uit aan
de prachtige lampjes.
Toen hup door naar het belevingstheater. Wat deden ze
het weer leuk! Alle kindertjes werden erbij betrokken. De
een werd heel vrolijk en wild ervan, terwijl de ander ademloos toe keek. Leuk om te zien!!!! Adam wilde alles pakken
waar ze mee langs kwamen. Ik heb hem nog nooit zo actief
mee zien leven met een show!!!!
Wat een dag! Mega druk programma met alleen maar super leuke dingen. Het een nog leuker als het ander! Wat we
dus willen zeggen is HEEL ERG BEDANKT!!!!
We hebben helaas niet jullie allemaal meer kunnen vinden
om jullie persoonlijk te bedanken (Adam was echt heel moe
en we moesten nog een stuk naar huis natuurlijk).. Dus dan
maar zoJ
Groetjes
Kirsten en Adam

