
Question and Answer 
steunt het Foppe Fonds
MKB bedrijven met meer dan 25 medewerkers kunnen via 
Q&A een gratis mobiliteitscan t.w.v. € 1.500 uitvoeren. 
De scan geeft antwoord op de vraag hoe uw bedrijf 
 slimmer kan werken. Eenvoudige maatregelen waardoor 
brandstof kosten en reistijd kunnen dalen en meer winst 
opleveren. Iedere gratis uitgevoerde  mobiliteitsscan levert 
het Foppe Fonds een bijdrage op van € 250,-. Een reden 
te meer om een scan te laten uitvoeren. U blij, wij blij! 
Meer info: www.questionandanswer.nl
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100 rolstoelenproject
Met plezier melden we u dat de website van het rolstoelproject online is! 
Bent u ook zo nieuwsgierig kijk dan op www.100rolstoelen.nl. 
Alle 15 deelnemers hebben een eigen deelnemerspagina. Daar leest u 
wat hen motiveert om mee te doen aan dit project. 
Wilt u een van de kinderen steunen doneert u dan via een van drie 
doneerknoppen op hun deelnemerspagina.
 
Iedere deelnemer van het rolstoelproject krijgt een coach toegewezen. 
Dit is iemand uit het bedrijfsleven en woont in de omgeving van de 
deelnemer. De coach stimuleert en begeleidt de deelnemers bij hun 
 wervingsactiviteit. In deze nieuws-
brief is coach Theo Langenberg aan 
het woord. Op woensdag 20 juni 
organiseren wij de Kick Off van het 
rolstoelproject waarbij de coaches en 
deelnemers elkaar ontmoeten. 

BINNEN HET ROLSTOELENPROJECT GAAN DE 
KINDEREN OOK ZELF AAN DE SLAG OM GELD TE 
VERDIENEN VOOR HUN ROLSTOEL. WE ZETTEN 
EEN PAAR SUGGESTIES VOOR HET INZAMELEN 
VAN GELD OP EEN RIJ:

Lege fl essen inzamelen

 Verkoop van ballen op de markt van je 
woonplaats (ballen kun je bij ons opvragen, 
max. 10 per deelnemer)

 Bel naar een groot radiostation en vraag of 
ze je actie willen ondersteunen

 Vraag of de school van je familie/ vrienden 
een sponsorloop voor jou willen doen

  Maak een afspraak bij de Lions/Rotary club 
in jouw woonplaats en vraag of je wat mag 
vertellen over het leven met een ziekte en 
sport. En hoe ze jou  kunnen helpen

 Twitter vaak en noem je SMS code

  Zorg voor updates van je Facebook en noem 
je websiteadres

 Ga naar de sportschool, hang je poster op 
en vraag of ze voor jou een spinningmara-
thon willen organiseren

 Ga naar de lokale krant en vertel je verhaal. 
Zij willen vast meewerken aan een artikel 
om jouw droom waar te maken

THEO LANGENBERG 
COACHTE ROLSTOELER PASCAL

Personal coach Theo Langenberg was 
tijdens het vorige rolstoelenproject een van 
de  coaches die deelnemers ondersteunden. 
Theo was gekoppeld aan Pascal. Het coach-
traject raakte Theo persoonlijk: “Ik was zeer 
ontroerd door het verhaal van Pascal. Hij 
heeft de ziekte van Duchenne, waarbij zijn 
spieren 1 voor 1 uitvallen. Soms zei hij  dingen die me diep 
raakten. Ik maakte toch voor heel even deel uit van zijn 

leven. Dat viel me zwaarder dan ik  
vooraf inschatte.” 
Samen met Pascal en zijn ouders 
bedacht Theo ideeën om geld op te 
halen. “We stelden een mailtje op 
voor bedrijven in de buurt bij wie 
Pascal grote kans maakte om sponsor-
geld binnen te halen. ‘ Ga er persoon-
lijk naartoe’, was mijn tip. Wanneer 
je zelf met ze praat, maakt het meer 
indruk.” Een gouden tip, zo bleek, want 
Pascal had zijn rolstoel supersnel bij 
elkaar gespaard.

Het Foppe Fonds is blij dat 
Theo Langenberg ook tijdens dit 
nieuwe rolstoelenproject weer 
een van de deelnemers wil coachen.

rolstoelproject waarbij de coaches en 

“Spijtig genoeg worden sommige kinderen belemmerd in hun ontwikkeling. Gehandicapte kinderen willen ook graag sporten en dat kan met elektrisch rolstoelhockey. Door deze sport krijgen ze energie en levenslust en dat is hard nodig. In het 100 rolstoelenproject werkt het Foppe Fonds samen met de kinderen keihard om sportrolstoelen te kopen. Hier is veel geld voor nodig. Doet u mee?”

“Spijtig genoeg worden sommige kinderen belemmerd in hun ontwikkeling. Gehandicapte kinderen willen ook graag sporten en dat kan met elektrisch rolstoelhockey. Door deze sport krijgen ze energie en levenslust en dat is hard nodig. In het 
keihard om sportrolstoelen te kopen. Hier is veel geld voor nodig. Doet u mee?”

 ‘GEEF MIJ
DEZE KANS’

“Spijtig genoeg worden sommige kinderen belemmerd in hun ontwikkeling. 
rolstoelhockey. Door deze sport krijgen ze energie en levenslust en dat is hard 
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Lars zijn grootste wens is een elektrische  
sportrolstoel: ‘Hoe moet ik anders sporten?’ 

STEUN HET 1OO ROLSTOELENPROJECT OP WWW.1OOROLSTOELEN.NL
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FOPPE
De afgelopen weken ben ik 
weer regelmatig op stap voor 
het fonds. Dat doe ik graag 
want op de een of andere 
manier geeft het me altijd weer 
energie om voor een groep te 
staan en te praten over het 
leven, de kinderen die het niet zo 
gemakkelijk hebben en natuurlijk 
voetbal. Wat dat laatste betreft 
breekt weer een mooie periode 
aan. Een groot voetbaltoernooi 
op de televisie daar kan ik enorm 
van genieten. En natuurlijk naar de 
radio- en televisiestudio’s om met 
collega’s commentaar te geven op 

wedstrijden.  Ik kan me er enorm 
op verheugen. En iedereen 

vraagt me altijd naar de 
kansen van Nederland. Eerlijk 
gezegd denk ik dan altijd….. 
Kansen van Nederland? Die 

liggen op het terrein van 
kinderen helpen die niet 
kunnen sporten als ze 
geen elektrische sport-
rolstoel hebben. Help ze, 
want dat zijn de echte 
kampioenen!kampioenen!kampioenen!

WIELERVERENIGING WORKUM:
Twee keer de Elfstedentocht gefi etst

€ 5124,36

JUBILEUM HOUTHANDEL KONINGSBLAAUW 
IN OOSTERWOLDE:

€ 4000,-

AFSCHEIDRECEPTIE PIET DIJKSTRA AKKRUM:

€ 1900,- 

Bedankt!
Ook de afgelopen weken hebben diverse organisaties en bedrijven het Foppe Fonds met 
geld gesteund. Daar zijn we dankbaar voor!

Afgelopen maanden heeft het 
Foppe Fonds onderstaande kinderen 
en organisaties blij gemaakt:

CARLO WEISSENBRUCH MET EEN 
HANDBIKE: 
Mede dankzij onze bijdrage kan Carlo nu 
fi etsen.

CAS HOLLEMAN MET EEN BUBBELBAD:
Cas heeft nu meer bewegingsvrijheid.

van genieten. En natuurlijk naar de 

€

JUBILEUM HOUTHANDEL KONINGSBLAAUW 

€

AFSCHEIDRECEPTIE PIET DIJKSTRA AKKRUM:

€€

VERKOOP KALENDER VV OUDEGA: 
Begin juni deelt Foppe de eerste 
kalender uit. 

kleding
ajax cape town

Weet u nog dat we kleding van de 
gefuseerde voetbalclubs naar 
Zuid-Afrika gingen brengen? Dat is gelukt, 
maar dat ging niet zonder slag of stoot. 
De reis met de boot verliep soepel. De 
honderden shirts, broekjes, jassen, sokken 
en schoenen lagen al vlot op de kade 
van Kaapstad. Toen kwam de douane 
en dan blijkt dat het allemaal niet zo 
eenvoudig is. En dat je vooral voor van 
alles en nog wat moet betalen. Dankzij 
de inzet van Foppe de Haan zelf en de 
rotsvaste overtuiging dat de kleding daar 
echt nodig is, hebben we ons doel bereikt. 
Na tientallen telefoontjes en mailtjes 
met Zuid Afrika kwam het verlossende 
antwoord dat de kleding ter plaatse was. 
Onze bestuursassistent Sigrid riep toen 
uit: ‘Dat had ik nie verwach nie!’

Open Friese 
Kampioenschappen 
Trappenloop
Zaterdag 17 oktober vindt de 
Open Friese Kampioenschappen 
Trappenloop plaats bij het 
stadion van sc Heerenveen.

Na de Trappenloop is de wedstrijd 
van de 1e selectie van sc Heerenveen 
tegen een selectie van de beste Friese 
 amateurvoetballers. De opbrengst 
 hiervan gaat naar het Foppe Fonds en 
KiKa. Houd onze site, twitter en  
facebook in de gaten.

ColoFon
Dit is de derde nieuwsbrief 

van het Foppe Fonds. 
De nieuwsbrief zal drie maal 

per jaar verschijnen. 

Aan dit nummer werkten mee:
Tekst Meije Gildemacher, 

Sigrid Nugteren
Fotografi e Sigrid Nugteren,

Meije Gildemacher, Mustafa Gumusso
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 is aangesloten 
bij het CBF en heeft ANBI status.

U kunt het Foppe Fonds ook steunen 
door uw gift direct over te maken op 

Rabobank Heerenveen 114566682 t.n.v. 
Foppe Fonds o.v.v. gift mailing.

Nieuwe huisstijl
U hebt al kennis gemaakt met deze nieuwsbrief. 
Die ziet er lekker fris uit toch? De hele huisstijl van 
het Foppe Fonds is op de kop gegaan. In samen-
werking met Sprog  strategie + communicatie 
maakten wij een nieuwe  uitstraling. Gebaseerd op 
oude waarden met een moderne uitstraling.
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