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spetterend

Zwemmen onder begeleiding
2

dag
Sponsoren en
donateurs be-
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reuk, tast en licht effecten. De
kinderen genoten hier zichtbaar van en sommigen kwamen zodanig tot rust dat ze
zelfs in slaap vielen.

Op 19 oktober stond zwembad de Niervaert te Klundert
geheel ter beschikking aan
Stichting Het Raakt U.

succes !!
Gulle sponsors
tbv zwem-fun

D E C E M B E R

Zwem-fun dag 19 oktober spetterend succes !!
Stichting Het Raakt U had
een heuse zwem-fun dag
georganiseerd.

IN DIT
NUMMER:
Zwem-fun dag
19 oktober
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dankt!

Plezier voor 2!

Zo’n 70 kinderen hebben aan
deze dag deelgenomen.
Naast de activiteiten in het
zwembad werden de kinderen
worden verwend met muziek
en zang, een snoezeltheater,
een schilderactiviteit, springkussens, voetreflexmassage en
nog veel meer pret.
Dit was het eerste evenement
wat door de stichting wordt
georganiseerd waarbij er ook
kinderen van een ander dagcentra dan de PomPon te
Bergen op Zoom deelnamen.
Het bestuur heeft diverse
dagcentra benaderd waarna
de Paddestoel uit Breda is
uitverkoren om aan deze geweldige dag te kunnen deelnemen.

Tijdens de muziek en zang
met Deidre werden gezamenlijk diverse kinderliedjes gezongen met interactie naar de
kinderen. De kinderen genoten zichtbaar van deze leuke
muziekles! Deidre bedankt!

Snoezelen

Om de kinderen ook kennis
te laten maken met voetreflex
massages waren er diverse
masseuses aanwezig om de
kinderen lekker te verwennen
met een voetmassage. Albertina en collega’s bedankt!

Muziek met Deidre

Voor de kinderen met veel
energie waren er 2 grote
springkussens opgesteld waar
veelvuldig gebruik van werd
gemaakt.

Voetreflexmassage

Als of dit nog niet genoeg was
waren er nog ruim 1000 knuffels waar de kinderen in konden spelen.

Springkussens

De kinderen konden ook een
heuse snoezelshow beleven.
Hier werden de kinderen
verrast met diverse geluiden,
Schilderkunst

Ruim 1000 kuffels
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Gulle sponsors tbv water-fun dag
Voor de zwemdag was de Stichting onder andere op zoek naar
leuke knuffels en lekkere tussendoortjes voor de kinderen als
kado.
Super de Boer uit Fijnaart en
Klundert stelde direct een groot
aantal knuffels beschikbaar welke
uit de Ice Age3 actie kwamen.
De Strootman Group uit Oudenbosch was bereid om voor alle
deelnemende kinderen marsen,
milky-ways en key-cords te sponsoren!
Danone en Nutricia waren ook
bereid om iets lekkers voor de

kinderen beschikbaar te stellen in de
vorm van knijpfruitjes en knijpyoghurt.
De supermarktketens EM-TÉ, Dirk
van de Broek, Albert Heijn en Attent
hebben diverse lekkernijen waaronder pakjes drinken, koekjes, mandarijntjes, knutselpakketjes, uitdeelzakjes chips, bananen, tissues tot zelfs
pepernoten!
Happy Horse gaf knuffels voor in de
tasjes. Hak en Persil opblaas strandballen.
Tot slot kregen we van Koevoets
groente en fruit een grote hoeveel-

heid peren en appels!
ABB uit Etten-Leur was bereid om
tasjes te sponsoren welke de kinderen als verassing gevuld mee kregen
als afsluiting van deze bijzondere dag.
Spie uit Breda deed nog een donatie
in de pot om de gemaakte kosten
gedeeltelijk te kunnen dragen.
Zwembad de Niervaert heeft de
gehele accomedatie beschikbaar
gesteld tegen een sympathiek bedrag!
Kortom alle ingrediënten voor een
succesvolle dag!

Sponsoren en donateurs bedankt!
Tevens willen hier nog een oproep doen
voor vrijwilligers welke bij evenementen
kunnen assisteren in de begeleiding van de
kinderen.

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.

Tot slot wil het bestuur u fijne feestdagen en
een super 2010 toewensen!!

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!

De gesponsorde tasjes met inhoud
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