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Nog maar een paar maanden te gaan. Dan reiken we de 100ste sportrolstoel uit. Dit gaan we op een feestelijke manier doen. Hoe? Dat
blijft nog een verrassing. Feit blijft wel dat er nog een aantal kinderen
geen sportrolstoel heeft. En zonder deze sportrolstoel kunnen zij niet
sporten. U kunt ze nog helpen door het overmaken van een bijdrage. Helpt u
Tim, Rodi, Eveline, Denise, Sam Raven, Michel, Lisa, Gijs, Wesley, Dennis, Charlotte
of Endri? Neem een kijkje op hun deelnemerspagina op www.100rolstoelen.nl
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FOPPE
Soms gebeuren er onverwachte gebeurtenissen die
zeer inspirerend zijn. Een voorbeeld dat ons onlangs
overkwam. Rixt is een jonge vrouw uit Grou. Aardig,
intelligent, sociaal en met een beperking waar ze
buitengewoon goed mee omgaat. Ze heeft een zeer
goed gevoel bij en contact met paarden. Als ze op het
paard zit komt ze tot leven. En haar grote hobby is dressuur, wat Ankie van Grunsven ook doet om het duidelijk te maken. Haar grote streven is Rio 2016 waar de
Paralympische Spelen
worden gehouden.
Echter haar paard
had de kwaliteit niet
om dat te kunnen.
Via het fonds hebben
we haar een lening
gegeven om een beter paard te kunnen
aanschaffen. En nu
komt het moment ...
Vorige week waren we aanwezig bij een training. De bondscoach was er. Wat een gratie en wat een verbinding met het
paard. Super! En ze lachte gedurende de hele training. Een klein
half uur anders was het te vermoeiend. En ze haalt RIO ik weet
het zeker. Passie, doorzettingsvermogen en presteren en dat met
haar voorwaarden. Wij reden diep onder de indruk naar huis.

Lokkich 2014!
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Wij wensen alle kinderen en in het bijzonder die dankzij het Foppe Fonds kunnen
sporten een sportief 2014 toe. Het Foppe
Fonds dankt alle mensen en bedrijven die
in 2013 een financiële bijdrage hebben
geleverd aan het fonds. Dankzij deze
bijdragen kunnen veel kinderen, met
minder kansen, sporten en plezier hebben
in hun leven. Daar doen wij het voor.
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nieuwsbrief

Golfen voor rolstoelen
Foppe Open 2013 en 2014
Op maandag 9 september 2013 golfden 32 bedrijven
samen met tal van BN’ers uit de o.a. voetbalwereld voor het
100 rolstoelenproject. Op deze dag stond Sam Raven, een van
onze deelnemers, in het middelpunt. Iedereen genoot van de
dag. Het gezelschap wist een bedrag van € 17.250 bij elkaar te
spelen met dank aan de enthousiaste gasten.
Willem van Hanegem en zijn team wonnen de wedstrijd.
De opbrengst komt ten goede aan het 100 rolstoelenproject
voor financiering van de sportrolstoelen.

Op maandag 8 september 2014 organiseren wij opnieuw
het Foppe Open. Enthousiastelingen kunnen zich alvast
inschrijven via www.foppeopen.nl

RIXT VAN DER HORST

Ambrassadrice van het Foppe Fonds
‘Graag zou ik mij even willen voorstellen. Ik
ben Rixt van der Horst (21) uit Grou. Sinds mijn
6e doe ik aan paardrijden. In 2008 ben ik mee
gaan doen aan de aangepaste dressuursport
voor mensen met een lichamelijke beperking.
Sinds september dit jaar heb ik een nieuw
paard, Uniek. Uniek is superbraaf en reageert
heel goed op mijn kleine hulpen. Binnen twee
wedstrijden veroverden we een plaats in het
Paralympisch kader.
De wedstrijden die ik tot nu toe heb gereden
zijn bijna allemaal afgesloten met een eerste plaats, erg bijzonder. Uniek en ik hebben
ons onder andere geplaatst voor het mooie
concours Jumping Amsterdam in januari 2014,
waar we de kür op muziek zullen rijden. En ook
timmeren we hard aan de weg om in de zomer
van 2014 mee te mogen doen aan het WK in

Normandië. Ons hoofddoel is het bereiken van
de Paralympics in 2016, in Rio de Janeiro.
Het Foppe Fonds heeft mij een renteloze
lening gegeven voor het aanschaffen van het
paard Uniek. Graag wil ik het fonds heel
erg bedanken voor de geweldige bijdrage
die ze hebben gedaan. Uniek is
echt een toppaard met een
topkarakter! We kunnen met
heel veel plezier paardrijden
en verder werken om mijn
droom te verwezenlijken. Ik
voelde mij vereerd toen Foppe
de Haan, samen met zijn
vrouw Geke, persoonlijk kwam kijken bij
een training met
bondscoach
Joyce Heuitink.’

‘Met mijn rol als ambassadrice van het
Foppe Fonds hoop ik meer kinderen en
jongeren met een handicap te inspireren.’

Bijdragen
Afge lopen jaar gaf het Fopp e Fond s
bijdragen aan kinderen die ons
ﬁnanc ieel steu ntje in de rug zeke r
konden gebr uiken .
Op de webs ite ziet u welk e kinderen
een bijdrage ont vingen.

Acties

ColoFon

In 2013 steunden diverse organisaties en bedrijven het Foppe Fonds
met geld. Dank voor alle grote en
kleine bijdragen. Op de website
vindt u een totaaloverzicht van deze
donaties.

Holwerd Beach

Agrarische Dagen en
Kunstveiling Franeker

Dit is de vijfde nieuwsbrief
van het Foppe Fonds.
Aan dit nummer werkten mee:
Tekst Sigrid Nugteren
Fotografie Mustafa Gumusso,
Joke de Boer
Drukwerk Flyerprint
Ontwerp Sprog strategie + communicatie
Kloppen uw adresgegevens niet of wilt
u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
mail dit dan naar: info@foppefonds.nl
Wij hebben geprobeerd de
rechthebbenden zoveel mogelijk te
benaderen. Als u denkt in uw rechten te
zijn aangetast neem dan contact op het
met het Foppe Fonds.
Het Foppe Fonds heeft ANBI status.

Proveiling

NIEUWE BESTUURSLEDEN FOPPE FONDS
Met ingang van 2014 heeft het bestuur van Foppe Fonds drie nieuwe leden erbij.
Het zijn Syb Tilstra, Yke Faber en Rixt Veldman die het bestuur gaan versterken. Het
komend jaar nemen we afscheid van onze voorzitter Meije Gildemacher, secretaris
Chris Kroese en lid Theo Steenbeek. Zij waren vanaf het begin betrokken bij het fonds.
Bedankt voor de tomeloze inzet en betrokkenheid die jullie toonden.

U kunt het Foppe Fonds ook steunen
door uw gift direct over te maken op
Rabobank Heerenveen
NL31 RABO 0114 5666 82
t.n.v. Foppe Fonds

