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10 JAAR FOPPE FONDS

Het is reden tot feest!
Het Foppe Fonds bestaat tien jaar. Daar ben ik zo ontzettend trots op. Samen
met veel mensen binnen het Foppe Fonds hebben we ons de afgelopen tien
jaar keihard ingezet om kinderen met een beperking te laten sporten of spelen.
Helaas is het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend om te kunnen bewegen.
Dat is precies de reden waarom het Foppe Fonds is opgericht. Het Foppe Fonds
werd in 2004 geboren uit een samenwerking tussen Kiwanis Heerenveen en
Foppe de Haan. Ik werd door Kiwanis gevraagd om mijn naam te verbinden
aan een goed doel en ontmoette tegelijkertijd de broers Pieter en Hendrik
uit Reduzum. Die jongens wilden heel graag sporten, maar daar waren hun
rolstoelen veel te log en te lomp voor. Ik heb toen twee sportrolstoelen kunnen
regelen. Dat was eigenlijk de start van het 100 rolstoelenproject. Met succes,
want medio 2014 werd de honderdste sportrolstoel uitgereikt aan Sam
Raven uit Heerenveen. Dit jaar richt het Foppe Fonds zich op paardrijden voor
kinderen met een beperking. Dit is ontstaan door de ontmoeting met Rixt van
der Horst. Zij is inmiddels wereldkampioen geworden en werkt hard toe naar
deelname aan de Paralympics in Rio de Janeiro in 2016. Iets waar het fonds
ontzettend trots op is.
Deze projecten hebben veel tijd en energie gekost, maar dit is het meer dan
waard. Het geeft zoveel voldoening om een kind te zien
stralen als hij zijn sportrolstoel krijgt of de materialen
om mee te kunnen paardrijden. De lach op het gezicht
van een kind. Dat is waar wij blij van worden. We zijn
van plan dit de komende tien jaar met dezelfde tijd en
energie in te vullen en hopelijk nog meer kinderen blij te maken!
In deze speciale editie van onze nieuwsbrief vertellen Pieter
en Hendrik Hofstra, Sam Raven, Rixt van der Horst en
Kiwanis wat het Foppe Fonds voor hun heeft betekend.
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Namens iedereen van het Foppe Fonds wil ik u
bedanken voor de inzet en uw bijdrage aan
het Foppe Fonds. Hopelijk blijft u ook de
komende tien jaar onze steun om kinderen
met een beperking een onvergetelijke lach
op hun gezicht te toveren.
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INTERVIEW

‘Het Foppe Fonds heeft ons leven veranderd’
In de afgelopen tien jaar hebben we gelukkig heel veel kinderen blij kunnen maken met een sportrolstoel.
We vroegen Hendrik en Pieter Hofstra, een van de eerste ontvangers van een sportrolstoel, Sam Raven,
de ontvanger van de 100e rolstoel en Rixt van der Horst, ambassadrice van het Foppe Fonds wat het
Foppe Fonds voor hun heeft betekend en welk resultaat dit voor hun heeft gehad.
Hendrik en Pieter Hofstra
“Foppe de Haan heeft voor ons
heel spontaan geregeld dat we de
sportrolstoelen kon krijgen. Daardoor
konden we op het hoogste niveau
rolstoelhockey spelen. En na ons nog veel
meer jongeren. Door het Foppe Fonds
heeft Pieter zelfs in het Nederlands elftal

kunnen spelen. Zonder Foppe de Haan
was dit nooit gebeurd. Door hem konden
we in 2007 mee doen in de Eurocup 5 en
hebben we de 2e prijs gewonnen.”

Sam Raven
“Het Foppe Fonds heeft ervoor gezorgd
dat ik nu kan sporten in een rolstoel
die daarvoor gemaakt is. In mijn
dagelijkse elektrische rolstoel was
dat eigenlijk niet goed mogelijk. Mijn
elektrische sportrolstoel, met hoofd- en
voetbesturing, kan super snel rijden en
draaien om zijn as! Dat is echt super!
Deze elektrische sportrolstoel maakt
het mij mogelijk om te sporten. Dit
was anders niet mogelijk geweest. Ik
ben keeper en veldspeler van E4 bij de
elektrische rolstoelhockeyvereniging
de Stick Flyers in Beetsterzwaag. Ik
vind het erg leuk om samen met mijn
ploeggenootjes lekker te kunnen

hockeyen en lekker bezig te zijn. En dan
ook nog eens in een super snelle stoere
sportrolstoel. Maar ook thuis zit ik er
graag in. De rolstoel is laag (ik kan nu
normaal bij de tafel zitten) en draait om
zijn as. Heel handig in huis.
Buiten het sporten om was het voor mij
ook extra leuk om met Foppe de Haan
een promotiefilmpje te maken voor het
Foppe Open. Op het Foppe Open mocht
ik mijn sportrolstoel komen “showen”.
Maar het was voor mij ook leuk om
acties met familie en vrienden te ondernemen om het voor elkaar te krijgen dat
de sportrolstoel er zou komen. Dat was
onder andere een groot feest waarbij de
opbrengst naar mijn sportrolstoel ging.
En de basisschool waar ik toen op zat
organiseerde een sponsor-estafette bewegend voorlezen waarbij de opbrengst
ook naar mijn sportrolstoel ging.”

Rixt van der Horst
“Het Foppe Fonds betekent heel veel voor
mij. Ik ben dan ook erg trots en vereerd
dat ik ambassadrice van het Foppe Fonds
mag zijn. Het Foppe Fonds heeft mij een
lening geboden zodat het bijzondere
paard Uniek aangeschaft kon worden. Het
Foppe Fonds heeft ervoor gezorgd dat ik
een combinatie kan zijn met Uniek. Uniek
en ik hebben een hele speciale band.
Daarnaast is Foppe de Haan zelf erg persoonlijk betrokken bij mij, Uniek en onze

prestaties en dat vind ik heel bijzonder.
Uniek en ik zijn inmiddels uitgegroeid tot
een topcombinatie. We horen bij de top
van Nederland en de top van de wereld. In
2014 zijn we tweevoudig wereldkampioen
geworden. Dit jaar hebben we internationaal alle wedstrijden gewonnen en
we zijn geselecteerd voor de EK dressuur,
dat half september plaatsvindt in het
Franse Deauville. Ook liggen we nog steeds
op koers voor Rio 2016 (Paralympics). Het
paardrijden en in het bijzonder mijn paard
Uniek heeft mij veel gebracht. Niet alleen
mogen we mooie wedstrijden rijden en
winnen, maar het rijden met hem heeft
me persoonlijk ook erg veel gebracht. Ik
ben niet meer het verlegen meisje van
vroeger wat niks zei, maar ben veel meer
uit m’n schulp gekropen en dat heb ik grotendeels te danken aan de dingen die we
samen meemaken. Het allermooiste wat
Uniek en ik hebben meegemaakt is dat we
in augustus 2014 twee keer wereldkampioen zijn geworden. We hebben er zo hard
voor gewerkt en Uniek betekent heel veel
voor mij. Dan zijn die twee gouden medailles een hele mooie bekroning.”
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KIWANIS HEERENVEEN:

‘Trots dat wij mede aan de basis
van het Foppe Fonds hebben gestaan!’
Start Foppe Fonds
Willem Visser, één van de bestuursleden
van Kiwanis Heerenveen, stond aan de
wieg van de oprichting van het Foppe
Fonds. “Indertijd zochten wij als Kiwanis
Heerenveen een soort van boegbeeld wat
paste bij onze doelstellingen “Iets betekenen voor de minder bedeelde en zieke
kinderen in de wereld”. Dan kom je al snel
uit bij Foppe de Haan, mede ook omdat
wij de opbrengsten van onze fundraising
vaak koppelden aan sport en kinderen. Zo
hebben we regelmatig geld geschonken
aan het jeugd sportfonds, maar ook speelveldjes aangelegd en gaan we nog elk jaar
praamvaren met kinderen van de zorgboerderij. We hebben toen Foppe benaderd met
in gedachten het voorbeeld van de Johan
Cruijff Foundation. Foppe wilde wel met
ons in gesprek en uiteindelijk kwamen we
uit op het Foppe Fonds i.p.v. de Foppe Foun-

geven is makkelijk, maar door zelf in actie
dation. Samen met zijn dochter en een
bestuurslid van de Kiwanis is dit inderdaad te komen, je eigen omgeving familie school
er bij te betrekken ontstaat er zoveel meer.”
alweer tien jaar gelden gestart.”
100 rolstoelen project
Het eerste project wat we samen hebben
opgepakt was het 100 rolstoelenproject.
Een project wat behoorlijk ambitieus was,
omdat een sportrolstoel toch zeker tussen
de 15 en 20.000 euro kost. Het gaat dan
wel om echt geld. Ondertussen zijn er al
meer dan 100 rolstoelen mede bekostigd
vanuit het Foppe Fonds. Na 5 jaar hebben
de Kiwanis zich terug getrokken uit het bestuur. Sjoerd Feenstra, indertijd bestuurslid
vanuit de Kiwanis, is nog steeds voorzitter
van Raad van Toezicht van het Foppe Fonds.
Visser geeft aan dat vooral de combinatie
van geld uit het Foppe Fonds en de eigen
acties van de gebruiker om het geld bij
elkaar te brengen hem aanspreekt. “Geld

Toekomst
Heel mooi dat het Foppe Fonds zo is uitgebouwd de afgelopen tien jaar. Visser wenst
het Foppe Fonds een gezonde groei toe en
hoopt dat de continuïteit van het fonds
gewaarborgd blijft.
Nieuwe projecten
Willem Visser volgt het Foppe Fonds nog
steeds en is benieuwd naar de nieuwe
projecten die worden opgestart. De Foppe
Fonds stoelen bij sc Heerenveen en natuurlijk het 100 PK project. We spreken af
om binnenkort de leden van Kiwanis bij te
praten over dit nieuwe paardenproject en
wie weet wat dit oplevert, zo is het immers
ook ooit begonnen.

Golf- en netwerkevent

Foppe Open 2015
Op 8 oktober a.s. wordt voor de 3e keer alweer het Foppe
Open golf- en netwerkevent georganiseerd. Verschillende
BN’ers uit de sportwereld slaan samen met relaties uit de
zakenwereld af voor een bijzonder evenement. Met deze
unieke golfdag halen relaties samen met het Foppe Fonds
geld op om kinderen met een beperking te kunnen laten
sporten. Helden als Willem van Hanegem, Arnold Bruggink
en Humberto Tan dagen relaties uit om een balletje met
hun te slaan en daarmee het Foppe Fonds te steunen.
Meer informatie is te vinden
op www.foppeopen.nl.

Sc Heerenveen steunt
het Foppe Fonds
Sc Heerenveen heeft sinds kort een 11-tal stoelen in het Abe Lenstra
Stadion voorzien van het Foppe Fonds logo. Dit is speciaal gedaan
voor het ‘Foppe Fonds arrangement’, hiermee laat de voetbalclub zien
betrokken te zijn bij het fonds. Het arrangement met de 11 stoelen
wordt tegen een speciale prijs verkocht en de opbrengst komt ten
goede van het fonds. Iedereen die ook wel eens op een echte Foppe
Fonds stoel een wedstrijd wil beleven kan prijzen en beschikbaarheid
e.d. opvragen via info@foppefonds.nl.
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PROJECT 100PK VAN START

Help 100 kinderen in het zadel
Met het succes van het 100 rolstoelenproject als inspiratiebron gaat het Foppe Fonds zich inzetten om nog
eens 100 kinderen aan het sporten te krijgen, ditmaal via de paardensport. Hiervoor gaat het Fonds de
samenwerking aan met vijf noordelijke FPG-maneges, een unieke aanpak waarbij het doel is de drempel
om te gaan sporten zo laag mogelijk te maken. Het Foppe Fonds is er immers van overtuigd dat sporten
niet alleen fysiek, maar ook sociaal van groot belang is.
Enthousiast geworden door de prestaties
van ambassadrice Rixt van der Horst en
haar paard Uniek, en in de overtuiging
dat paardrijden een therapeutische en
sportieve uitwerking kan hebben op
kinderen en jongeren met een beperking,
wil het Foppe Fonds zich graag inzetten
om zoveel mogelijk kinderen en jongeren
aan het paardrijden te krijgen. Het doel
is de para paardensport toegankelijk
maken voor tenminste 100 kinderen en
jongeren in Noord-Nederland.
Op 19 september start het nieuwe

project met een kick-off. Met steun van
het Foppe Fonds gaan de vijf maneges
zich het komende jaar inzetten voor
meer aandacht voor deze sport. Het
doel is om gezamelijk meer jonge
nieuwe ruiters en sponsoren warm te
maken voor deze prachtige sport. Deze
unieke samenwerking zal te zien zijn
op verschillende grote evenementen in
de noordelijke regio en op en rond de
vijf aangesloten maneges. Wij wensen
onze partners heel veel succes met het
behalen van de beoogde doelstellingen!

Steun het project ‘100PK’ op www.onbeperktingalop.nl

ColoFon
Dit is de zevende nieuwsbrief
van het Foppe Fonds.

Aan dit nummer werkten mee:
Tekst Rixt Veldman en
Netty Posthumus
Fotografie Hendrik en Pieter Hofstra,
Sam Raven, Rixt van der Horst, Foto
Persburo Heerenveen, Bas Jongerius
Drukwerk Graphic Minds
Ontwerp Sprog

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.

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

