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“Een dagje samen”groot succes !!
De verwendag 2011 was
fantastisch en uniek in de
historie van onze stichting.
(www.eendagjesamen.tk)

IN DIT
NUMMER:

Kijk op:
www.hetraaktu.nl
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Uniek vanwege diversiteit
van de activiteiten. Van
adrenaline verhogende
actie (racen in een Donkervoort) tot ultieme rust
(wegdommelen in de
snoezelruimte of tijdens
een voetreflexmassage)
en alles wat daar tussen
zit.

Ondanks, of misschien
wel dankzij de omvang en
diversiteit, kunnen we
maar 1 ding concluderen:
het was een geweldige
dag. We hebben weer heel
blije gezichten gezien.
Maar wel allemaal met
een gemeenschappelijk
doel voor ogen:
de deelnemers een
onvergetelijke dag bezorgen.
Uniek vanwege het groot
aantal deelnemers. Ca.
250 kinderen (en volwassenen) met een beperking.

Uniek vanwege de diversiteit van de betrokken partijen en haar invalshoeken.
Stichting Het Raakt u voor
het leefklimaat van kinderen met een beperking.
Het Getrudiscollege voor
de maatschappelijke stage.
De Gemeente Roosendaal
voor het ondersteunen van
projecten met een lokaal
veel maatschappelijk doel
en sponsors in het kader
van MVO.

En dat is nou net hetgeen
alle betrokken partijen als
gemeenschappelijk doel
voor ogen hadden.

Tellen we hierbij de familieleden, begeleiders, vrijwilligers, organisatoren,
sponsors en de
"ingehuurde" professionals, kunnen we zeggen
dat we met ruim 700 mensen waren!
Deelnemers, Leerlingen
van Gertrudis, sponsors en
alle betrokkenen, bedankt

Graag verwijzen we voor een verslag, met de eerste foto's, naar het artikel in BN de
Stem: www.bndestem.nl/regio/roosendaal/8675001/Een-dagje-samen-in-het-RBC-

stadion.ece?startshow=null&startSlide=null
Foto‟s zijn te zien via een link op www.hetraaktu.nl of www.eendagjesamen.tk
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Enkele reacties van deelnemers
Mijn zoontje heeft heel erg
genoten van al de activiteiten
die er waren! Een dikke pluim
voor de organisatie en vooral
ook aan de leerlingen van het
Gertrudus college!

Wat een geweldige dag gisteren!
Echt fantastisch dat jullie dit
hebben georganiseerd voor de
kinderen, broertjes/zusjes,
ouders/verzorgers, begeleiders
enz!

Heel erg bedankt!
Met vriendelijke groet,

En wat SUPER dat ik (voor het
eerst in mijn leven) een ballonvaart heb mee mogen maken!

Leontine en Marco van Haag
=======================

Stichting het Raakt U en de
scholieren van het Gertrudis!!!!

We hebben genoten
woensdag. Bedankt voor deze
geweldige dag!!

Lana heeft genoten, ze vond
het geweldig. haar broer devin,
vond het ook heel leuk. hij
genoot ervan om een dag met
zijn zusje iets leuk te doen,
waar lana ook van genoot.
hierbij wil ik uw stichting bedanken voor het verzorgen
voor deze dag. mijn kinderen
hebben genoten en dan geniet
ik ook.
Natasja Frijters

Groetjes, Albertina
=======================

Groetjes van Nienke Geers en
familie
=======================

Clowns over de vloer
Zoef, Nopjes, Step, Pierewaai en Dot. Waarschijnlijk
hebben we ons niet altijd even netjes voorgesteld,
maar wij waren de vijf clowns die op de familiedag in
het RBC-stadion hebben rondgelopen.

Donderdag 2 juni
2011 heeft de
stichting een cheque
van EUR

250,-

ontvangen van de
stichting
fietsvierdaagse
Hoeven.
Bedankt namens
Stichting het raakt u.

De uitnodiging van Het Raakt U raakte ons ook.
Contactclowns zijn we, op pad vanuit de Stichting
De Clown Dichterbij, en we zijn met heel veel plezier
met heel veel mensen (even) in contact geweest.

Stichting De Clown Dichterbij heeft in de aanbieding
twee keer gratis (op kosten
van de stichting) te komen
spelen als een instelling wil
kennismaken met onze
manier van spelen. Daarna
zal de instelling zelf op zoek
moeten naar budget/
sponsoring.
Met dank en met vriendelijke groet, Joop van der Wal,
St. De Clown Dichtbij

Bent u geraakt door onze manier van spelen, altijd in
contact en 1-op-1, en wilt u ons nog een keer in uw
huis/instelling hebben? Aarzel niet, neem contact op
via www.declowndichterbij.nl of mail naar
info@declowndichterbij.nl.
Het zal ons en hopelijk ook u een genoegen zijn!

Agenda voor 2011


Zwemdag…………….... 24 oktober



Skidag………………….. 21 november



Benefietconcert
Black Sheep………….... 10 december
.
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Donateurs en sponsoren bedankt voor deze mooie dag !!

Fijnaart

Max Haarmode
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Doel van de Stichting
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,
p/a Meerkoet 9
4793 HR Fijnaart
Telefoon: (0168) 463364
E-mail: hetraakt@hetraaktu.nl
Kvk 2014 2015
Rekeningnummer 10.67.82.258.

Stichting Het Raakt U richt zich in kinderen van OPD de Pompon te Bergen op
Zoom, dit is een onderdeel van SDW. 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 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”.

Een dagje uit met de Peuter+groep
Vrijdag 22 april 2011
De stichting „Het raakt u‟ heeft de hele Peuter+groep
uit Roosendaal uitgenodigd voor een gezellige dag
op de Pompon in Bergen op Zoom. Daar zeggen we
natuurlijk geen nee tegen!
En zo verzamelden vrijdag alle peuters zich samen
met broertjes, zusjes, papa‟s, mama‟s en de betrokken
medewerkers van
de Peuter+
op de
Pompon.
In afwachting van
wat de dag
ons ging
brengen
hing er een gezellige sfeer. De kids waren enthousiast, maar
vonden het in het begin ook wel spannend. De kinderen (en volwassenen) hebben hun ogen uitgekeken in de
snoezelbus. De kleurrijke vissen, mooie lichtsnoeren
en allerlei materialen die er leuk of gek uitzagen en
aanvoelden.
Ook was er een klankschalenshow, alleen voor de

kinderen. Allemaal schaaltjes met water erin door
de hele ruimte. Maar wat gingen ze daar nu mee
doen?
En wat een geluk! Het was heerlijk weer, zodat
tussen de activiteiten door er met veel plezier buiten werd gespeeld en gesprongen op de springkussens en de trampoline.
Afsluiting van de dag was een voorstelling in het
snoezeltheater. Er werd een soort circusshow
opgevoerd waarbij de kinderen allerlei dingen konden waarnemen en ervaren. Met z‟n allen zittend
in een zwarte tent konden ze de wind voelen, gekleurde
lichtjes zien, geurtjes ruiken en geluiden horen.
Dit alles op een leuke en speelse manier. Het was
mooi.
Wat hebben we genoten! Het was geslaagde dag.

