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Goede vrijdag 2 april 2010 was
weer fantastisch. Het was de
perfecte bevestiging van het
voornemen dit jaarlijks op goede vrijdag te herhalen. De beloning voor alle sponsors (in het
bijzonder De Gouden Gids),
medewerkers, ouders, organisatoren en bestuur : STRALENDE, GLIMLACHENDE, STUITERENDE KINDEREN!! Is er een
betere beloning denkbaar voor
de inzet?
Nog meer dan vorig jaar liep
alles vlekkeloos en leek er ook
meer rust en ontspanning te
zijn.
Verder hebben er dit jaar, naast
kinderen van de PomPon ook
andere kinderen een waanzinnige dag gehad.
Ook bleek voor de keuze voor
een alternatief programma op

Dikke afdalingspret!
de PomPon, voor kinderen
waarvoor het skiën te veel van
het goede was, een sterke aanvulling. Clowns, massage, muziek en klanken van de klankschalen en frietjes. Ook hier is
door de kinderen volop genoten!
Voor de kinderen welke na hun
sneeuwavontuur weer tot rust
wilden komen was er de snoezelbus.

Op het parkeerterrein stonden
2 grote springkussens opgesteld waar de
kinderen en hun
ouders/
begeleiders heerlijk in de zon
konden springen!
Kortom alle ingrediënten voor
wederom een superdag!! Wilt u
ook de sfeer proeven van deze
geweldige dag? Kijk dan op de
onderstaande links
Foto’s kunt u bekijken via deze
link http://
www.vrouwenhof21.nl/
portfolio/Pompon/
Filmpje TV10 http://
www.youtube.com/watch?
v=83NinUgkbvk

€ 4.500 van Kiwanis Steenbergen
10 juni 2010 organiseerde Kiwanis in Steenbergen (In restaurant
de Wallevis) voor de 10e keer
de jaarlijkse haringparty.
Er is een grote overeenkomst
tussen het wereldwijde, in serviceclubs georganiseerde Kiwanis
en Stichting Het Raakt U: De
inzet voor een beter leefklimaat
voor kinderen. Kiwanis doet dit
wereldwijd, voor een brede
doelgroep (onder het motto
“Serving the children of the
World”) en Het raakt u voor
kinderen met beperkingen in

West Brabant.

cheque van € 4.500,-!

Het was voor ons fantastisch
nieuws om te horen dat de
opbrengst dit jaar naar stichting
Het Raakt U zou gaan.
Alleen al de gedachte,
de betrokkenheid van
weer allemaal nieuwe
mensen met een
warm hart en niet te
vergeten de (media)
aandacht voor onze
stichting was voor ons
al geweldig.

U zult begrijpen dat we hier
echt sprakeloos van werden.

Het resultaat: een

Voor vervolg zie pagina 2
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Eftelingdag een waar sprookje!
21 mei, Eftelingdag met
Stichting Het Raakt U,
een waar sprookje!
Om 9.30 uur verzamelden de
kinderen van OPD de PomPon uit Bergen op Zoom en
OPD de Paddestoel uit Breda
en hun begeleiders op de
parkeerplaats van de Efteling!
Vele blije gezichten en het
prachtige weer konden deze
dag alleen maar tot een waar
sprookje maken!

Pardoes
verwelkomde de
stichting

Hierbij willen wij
nogmaals
iedereen
bedanken welke
een bijdrage heeft
geleverd aan deze
sprookjesachtige
dag

Haringhappen met
Kiwanis

Voordat de kinderen en hun
begeleiders de Efteling konden betreden kregen zij allemaal een tas aangeboden van
Super de Boer uit Klundert
met diverse versnaperingen.
Danone zorgde voor de Danoontjes.

De kinderen en hun begeleiders konden van een lunch
met frietjes, kipvingers en een
pakje fristi genieten in de
heerlijke zon.
De dag vloog om gelukkig
konden we op het nippertje
kon nog een groepsfoto
maken van de kinderen van
de PomPon.

Kortom een schitterende dag
waarbij iedereen heeft
genoten!
Hierbij willen wij nogmaals
iedereen bedanken welke een
bijdrage heeft geleverd aan
deze sprookjesachtige dag
met in het bijzonder Dhr.
Deegens van Super de Boer
uit Klundert, Danone zuivel
uit Ochten en het wensenfonds van Rabobank het
Markiezaat welke dit evenement grotendeels financieel
heeft ondersteund.

Net als Pardoes hopen we hem volgend jaar wederom te kunnen
begroeten!

Kiwanis bedankt!!
Vervolg pagina 1Gelukkig konden we, dankzij
het enorme applaus, even op
adem komen.

Werkelijk fantastisch. We
hebben aangegeven dat de
opbrengst ook nu weer heel
goed besteed gaat worden.

In ons dankwoord hebben we
aangegeven dat dit een absoluut hoogtepunt is in het bestaan van de stichting.

Leden van Kiwanis Steenbergen en bezoekers van de haringparty: Super bedankt!

Nog nooit is er zo’n groot
bedrag binnengehaald.
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Tussen de middag was er
voor iedereen een lunch
welke werd aangeboden door
de Stichting.
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Samenwerking Gertrudis College Roosendaal
Dit smaakte wederzijds naar
meer! Via Jean-Piere Luijks, docent
op het Gertrudis, rees al snel het
idee om iets met maatschappelijks
stages vorm te geven samen met
de leerlingen van het Gertrudis.
De kerstmarkt 2009 van het Gertrudis college leverde de stichting
€ 1.250,00 Euro op!

De ideeën staan nu in de grondverf maar de datum staat al vast.

11 Mei 2011 wordt een grootse dag waar de
studenten van het Gertrudis een groot aandeel
in zullen hebben!
Een klein tipje van de sluier kunnen we al wel
optillen en dat is de locatie: Het RBC Stadion
in Roosendaal! Houdt de website in de gaten
voor de verdere ontwikkelingen!!

Donatie € 1.500,00 Dhr. Tempelaars
Na ruim 30 jaar toewijding en
inzet, nam de heer Kees Tempelaars op 1 januari 2010 formeel
afscheid als lid van de Raad van
Toezicht van Castria Wonen
(woningstichting te Halsteren en
Tholen). De heer Tempelaars had
er voor gekozen zijn afscheid niet
op de gebruikelijke manier te vieren, maar de woningstichting gevraagd een bedrag aan een goed
doel te schenken. Deze wens
heeft de woningstichting gerespecteerd en levert Stichting Het Raakt
U € 1.500,- op. Een fantastisch
gebaar, van zowel Castria Wonen,
als de heer Tempelaars zelf.
De heer Tempelaars heeft gezien
dat zijn kleinzoon heeft deelgenomen aan (door de stichting geor-

plaats in zijn hart.
Net zoals de heer Tempelaars onder de indruk
is van de stichting, is
het bestuur onder de
indruk van dit gebaar en
de beweegredenen er
achter.
Wij willen de heer
Tempelaars en Castria
Wonen, ontzettend
bedanken voor de gulle
donatie.
ganiseerde) activiteiten, zoals de
skidagen 2009 en 2010. Hij heeft
zijn kleinzoon en andere kinderen
zien genieten. Hij heeft aangegeven
dat hij diep onder de indruk
was .Het heeft hem “geraakt”.
Stichting Het Raak U kreeg een

Donateurs en sponsoren bedankt!
Het bestuur van Stichting Het
Raakt U wil via deze weg alle donateurs, sponsoren van harte bedanken voor alles wat ze tot op
heden voor onze stichting hebben
betekend.
We hopen dat we in de komende
periode weer een beroep op u
mogen doen om de kinderen te
kunnen blijven trakteren op geweldige evenementen!

Tevens willen hier nog een oproep
doen voor vrijwilligers welke bij
evenementen kunnen assisteren in
de begeleiding van de kinderen.
Zeker voor de SUPERDAG op 11
mei 2011 kunnen we nog vele
vrijwilligers gebruiken!!
Namens het bestuur nogmaals
bedankt!!

Ook namens alle kinderen bedankt!
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Doel van de Stichting
Doelstelling van de stichting is het financieren en organiseren van activiteiten voor kinderen 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 het op 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 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”.

Actie Super de Boer
Super de boer uit Fijnaart heeft in juni een actie gehad waarbij er voor diverse
verenigingen gespaard kon worden. Bij elke 15 euro aan boodschappen kreeg je een
muntje welke in de spaarkoker van één van de 60 deelnemende verenigingen gedaan
kon worden.Stichting Het Raakt U was geëindigd op de 15e plaats met een mooi
bedrag van 159 Euro. Dit betekent dat er ongeveer 800 muntjes in onze koker
moeten hebben gezeten!! Super de Boer bedankt!!

Peter Blade Schoenen
Het nieuwe exclusieve schoenenmerk Peter Blade heeft
een unieke actie! Bestel via hun site een paar schoenen en
ontvang middels de
kortingscode direct
5% korting op je
schoenen!
10% van je aankoopbedrag wordt
gedoneerd aan
onze Stichting!
Ga nu naar de site
voor de nieuwe
wintercollectie en
ontvang 5% korting!

