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Goede vrijdag was Super!!
Stichting Het Raakt U
heeft op goede vrijdag een
dag vol sneeuw- maar ook
zonpret op touw gezet!
De stichting zet zich in
voor kinderen met een
beperking en is vorig jaar
opgericht
Met behulp van sponsors,
donateurs en een club van 100
hoopt de stichting elk jaar
activiteiten te kunnen financieren en organiseren voor kinderen met een beperking. Het
Raakt U maakte meteen een
goede start want het won
afgelopen najaar ruim drieduizend euro uit het wensenfonds van Rabobank Het Markiezaat. Dat geld is gebruikt
om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen in het
Skidôme in Rucphen. Praten
kunnen de meeste deelnemende kinderen niet.

Dolle pret in de afdaling!

Maar hun lichaamstaal spreekt
boekdelen. Breed-lachend
komen de kinderen op een
zitski naar beneden, samen
met een begeleider van Biunique, de organisatie die de
ski’s levert. En de ogen van
menig kind glunderen vanonder hun muts. Andere kinderen zwaaien uitbundig als er
foto’s worden genomen en
benen gaan van plezier de
lucht in. De kou lijkt de kinde-

ren niet te deren. Ze zijn
goed ingepakt.
En na de
sneeuwpret
kunnen ze buiten even relaxen in het
zonnetje. Daar
staan ook
springkussens
en trampolines
voor de kinderen. Broertjes
en zusjes van de gehandicapte
kinderen zijn er ook bij.
Lees snel verder op pagina 3

Bas op topsnelheid

Het Raakt U met stip op één.
Donderdag 13 november
was een belangrijke dag voor
Stichting Het Raakt U! De bekendmaking van de uitslag van
het wensenfonds van Rabobank
Markiezaat in Bergen op Zoom.
Tijdens een feestelijke avond
zijn alle wensen gepresenteerd
en is het aantal stemmen per
wens bekend gemaakt.
Het was een heel spannende
avond met een zeer verrassende uitslag. Onze stichting heeft
met een zeer ruime voorsprong
gewonnen. In totaal zijn er ruim

De cheque van € 2.405,00
5900 stemmen uitgebracht. De
wens van nummer twee had
625 stemmen en Stichting Het
Raakt U heeft mede door jullie

1680 stemmen gehaald. Echt
geweldig en wat een verschil.
De overwinning is door de
Rabobank beloond met een
extra gift van 645 euro, dit
bovenop de wens van 2405
euro. Alles bij elkaar een super
avond.
Wij willen daarom iedereen
bedanken die heeft gestemd.
Bedankt!!!
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Historie van de Stichting “Het Raakt U”
Het idee voor de stichting
“Het Raakt U” is ontstaan op
25 mei 2007, tijdens de organisatie van de feestweek in
verband met het 25-jarige
bestaan en de opening van de
vernieuwde huisvesting van
OPD de Pompon te Bergen
op Zoom.

huifkar-rijden georganiseerd,
een clown heeft de kinderen
vermaakt en er is speciaal
voor de kinderen een voorstelling van een snoezeltheater opgevoerd.
Terugkijkend bleek het een
heel geslaagde week te zijn,
een week, die zeker voor
herhaling vatbaar zou moeten
zijn.

Door Kees Ploeg, Raymond
Martens, Tanja van der Steen,
Arjan de Jong en medewerkers van de Pompon is invulling gegeven aan die feestweek. Er is voor de kinderen
met een beperking, een dag

Kees Ploeg tekent
de oprichtingsakte

Kees Ploeg heeft in het voorjaar van 2008 het initiatief
genomen om samen met

van der Steen, Arjan de Jong
en Cees Menger een stichting
op te richten.
Na een grondige voorbereiding is uiteindelijk door Kees
Ploeg en Arjan de Jong op 11
juni 2008 de Stichting “Het
Raakt U” opgericht bij Notariskantoor Cornelissens De
Vos De Rooij & Jongenelen te
Fijnaart.

Raymond Martens, Arnold

Het Logo en de naam van de stichting
“De stichitng haar
naam spreekt
voor zich!”

Tijdens de zoektocht naar een
naam en logo voor de stichting kwamen een aantal steekwoorden naar voor. Vechtlust, strijdlustig, gehandicapte,
emotie waren de eerste gedachten.

De stichting haar naam
spreekt voor zich!

Het logo van de stichting de
bokshandschoen in de rolstoel symboliseert de vechtlust voor onze doelgroep, de
gehandicapte kinderen.

Hij appelleert aan emotie en
vechtlust

Het jaar 2008

Snoezelen

Op 23 oktober heeft Stichting Het Raakt U als eerste
evenement een snoezeldag
georganiseerd voor de kinderen van OPD de PomPon.
RensjesSnoezeltheater heeft
een tweetal voorstellingen
gegeven op OPD de Pompon
in Bergen op Zoom.
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Een leuke bijkomstigheid is
dat de letters RAAK ook de
eerste letters zijn van voornamen van de oprichters!
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Dit is de eerste activiteit welke is gefinancierd met de
eerste donaties die we hebben mogen ontvangen.
Het snoezeltheater zorgt
voor een uur muziek, licht en
gevoelsbeleving bij de kinderen. Ze kwamen helemaal tot
rust tijdens de voorstelling.
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Snoezelbus groot succes
konden zich hier even
helemaal ontspannen.

www.stichtingdesnoezelbus.nl

Van buiten is het voertuig
echt een bus maar binnen
waan je je onder water.
Achterin is een aquarium
nagemaakt waar felgekleurde vissen in hangen.

De Snoezelbus
- Vervolg van voorpagina.Onze stichting heeft ook een snoezelbus laten komen op goede vrijdag. De kinderen welke niet aan
het sneeuwevenement konden
deelnemen of even wilden rusten

Overal zijn mooie lampen
met verschillende kleuren en er
hangen een soort slingers aan het
plafond die de zintuigen van de
kinderen prikkelen.
Voor meer informatie omtrent de
snoezelbus kunt u kijken op

De Snoezelbus van binnen

“Financiële

Donateurs
Financiële middelen zijn van groot
belang voor onze Stichting “Het
Raakt U”
Natuurlijk kunnen wij als Stichting
niet zonder donateurs. Wilt u
donateur worden of weet u iemand die de Stichting ”Het Raakt
U” wil steunen?
Neem dan contact op met de
stichting. Dit kan door het invullen

middelen zijn
van groot
van het donatieformulier op de
website of door contact op te
nemen via onderstaand mailadres.
hetraakt@hetraaktu.nl

Ook heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten
en uitgaven van de Stichting. Op
deze manier kunt u zien waar uw
donatie aan wordt besteed.

belang voor
onze
Stichting”

Als donateur ontvangt u van de
Stichting “Het Raakt U”een
nieuwsbrief met daarin informatie
over de door ons georganiseerde
activiteiten.

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.
Namens het bestuur nogmaals
bedankt!!

Het bestuur: v.l.n.r.
Kees Ploeg, Arnold van der Steen, Arjan de
Jong, Raymond Martens
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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

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.

Telefoon: (0168) 463364
E-mail: hetraakt@hetraaktu.nl
Kvk 2014 2015

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”.

Rekeningnummer 10.67.82.258.

Bezoek ons op de vernieuwde
website: www.hetraaktu.nl

Club van 100 groeit gestaag
De club van 100, de naam zegt het al, dit is een groep van
donateurs die zich aan de stichting verbindt door jaarlijks 100
euro of meer te doneren. Met deze club van 100 willen we
een stabiele financiële basis leggen voor het behoud van de
Stichting "Het Raakt U".
Het spreekt voor zich dat de club van 100 uit meer dan 100
donateurs mag bestaan.
Elke donateur van de club van 100 krijgt een vermelding op
deze website als men daarvoor kiest.

Zij worden nadrukkelijk betrokken bij de activiteiten van
Stichting "Het Raakt U".
Momenteel telt de club de club van 100 al 46 leden .
Voor een donatie of een gift kunt u op onze vernieuwde
website www.hetraaktu.nl een formulier downloaden.

