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De afgelopen maanden organiseerden de
deelnemers van het rolstoelenproject veel acties en haalden daarmee
veel geld binnen. Sjoerd Jansen was de eerste deelnemer die zijn sportrolstoel in ontvangst mocht nemen. Hij vertelt hieronder hoe hij dat gedaan heeft
en vertelt ook wat rolstoelhockey voor hem betekent. Naast Sjoerd ontvingen ook
Armanda Spangenberg, Sebastian Mikula, Boyan Ronda, Mick Hoff, Brian Jeuken,
Marc Goos en Valentin Hekker hun sportrolstoel.

STOE
OL

Op de drempel van het nieuwe jaar danken
wij iedereen hartelijk voor de donaties.
Wij wensen iedereen sfeervolle kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar. In het nieuwe jaar
hopen wij dat iedereen in het rolstoelproject
kan sporten in zijn of haar sportrolstoel.

rolstoelenproject
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Dit betekent niet dat we er al zijn, want er zijn nog een paar deelnemers die
ook graag willen sporten in hun eigen sportrolstol. Mocht u een van deze
deelnemers willen steunen dan kan dit via de site www.100rolstoelen.nl

FOPPE
Een paar weken geleden was
Brian
Boyan
ik toeschouwer en supporter Armanda
Marc
Valentin
Mick
Sebastiaan
bij een rolstoel hockey
toernooi in Amersfoort.
Dan ontdek je waar je het
voor doet. Kinderen en
jonge mensen, allen met een
Hallo ik ben Sjoerd Jansen en ik heb dit jaar deelbeperking, spelen met zoveel
genomen aan het rolstoelenproject van het Foppe
plezier en inzet dat je het vol
Fonds voor een nieuwe sportrolstoel. Ik speel al meer
verbazing en soms ontroerd mee
dan 10 jaar rolstoelhockey en had al een poosje een
beleeft. Wat zinvol en niet alleen
nieuwe rolstoel nodig. Sport betekent heel veel voor
voor de deelnemers, maar ook
me. Mijn hele familie beoefent een sport en dan wil
voor ouders en begeleiding. Wat
ik natuurlijk niet achter blijven. Toen ik 8 jaar oud
een mooie morgen! Het zou goed
was heb ik me aangesloten bij de SGB Goes waar ik
zijn dat al onze gulle gevers dat
nu nog steeds ben ingeschreven.
ook een keer zouden mee beleven.
Wie weet kan dat een keer.
Eerst hockeyde ik in mijn ADL-rolstoel maar al
snel kreeg ik een sportrolstoel waar ik 6 jaar mee
Maar voor nu op naar de
gereden heb. Na 6 jaar was deze ook versleten
100 rolstoelen. We zijn op
maar, voordat je € 15.000 bij elkaar heb voor
de goede weg en zoals in
een nieuwe sportrolstoel, ben je gauw weer
deze nieuwsbrief kunt
een poosje verder. Mede dankzij het Foppe
Sjoerd samen met de mannen van Mobility
Products, de leverancier van de sportrolstoel
lezen zeer actief. Zo aan
Fonds had ik mijn nieuwe sportrolstoel snel
het einde van het jaar
thuis.
verstandig om even terug
te kijken en dan weer vol
Zelf heb ik veel actie ondernomen om op heel wat verschillende manieren geld bij elgas vooruit.
kaar te verzamelen. Ik heb bijvoorbeeld mijn haar (wat best lang was) eraf geschoren.
Daarnaast ben ik samen met mijn vrienden langs de deur geweest om lege flessen
op te halen voor het statiegeld. Maar de grootste actie is georganiseerd door een
cafetaria. Ze organiseerden een soort ‘serious request’ avond waarvan de opbrengst
naar mijn nieuwe sportrolstoel ging. Aan het einde van de avond was er € 2.500
opgehaald! Dit was echt geweldig, en ik ben iedereen hier nog steeds heel dankbaar voor.

‘Sport betekent heel veel voor me’

“Folle lok en
seine foar
2013”

Hartelijk bedankt sponsoren en natuurlijk ook het Foppe Fonds!
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nieuwsbrief

MEMORABELE
FRIES SPEKTAKEL
Op 17 oktober vond in en nabij bij het Abe Lenstra Stadion het
Fries Spektakel plaats. Drie gebouwen werden beklommen tijdens de
Trappenloop met finish in het Abe Lenstra Stadion. s’ Avonds speelden
de beste Friese amateurs spelers tegen SC Heerenveen in de benefietmatch ‘Foppe vs Marco’.
Als afsluiter organiseerde Syb van der Ploeg een Fryske Feest Finale in
Feanplaza. En dit allemaal voor goede doel: Foppe Fonds en Kika.

De opbrengst van dit spektakel was: € 40.000
Een ongelofelijk mooi resultaat.

bijdragen
Foppe fonds
Het Foppe Fonds heeft het afgelopen half jaar een
bijdrage gegeven aan:
• NOORTJE GRIMME VOOR EEN ROLSTOELBUS
• MELISSA BEEN VOOR EEN SPEEL- EN SNOEZELKAMER
• ROAN DAVIDS VOOR EEN ROLSTOELBUS
• THIJS HAANSTRA VOOR EEN ROLSTOELBUS
• TYMO MULDER VOOR SPELMATERIALEN

Acties uit het land!
Naast het Fries Spektakel waren er ook diverse organisaties, bedrijven en
particulieren die het Foppe Fonds hebben gesteund. Heel erg hartelijk bedankt.
EK POULE TRI-ANGLE EN BEKENT
INTERNET EN MARKETING:

€ 950
VEILING TENNISVERENIGING JOURE:

€ 3.500
OPBRENGST VEILING SLACHTE
RABOBANKJES:

€ 1.865

OMRIN AFVALACTIE I.S.M.
DE FRIESLAND
ZORGVERZEKERAAR:

€ 1.860
PITT & PUT KOUDUM:

€ 1.065
ZAALVOETBALTOERNOOI
CONCEPT7:

€ 6.500
E-HOCKEYTOERNOOI AMERSFOORT:

€ 1.100
OPENING TERMINAL EN
ZWAAIKOM MCS:
MCS: €

12.500

ColoFon
Dit is de vierde nieuwsbrief
van het Foppe Fonds.
De nieuwsbrief zal drie maal
per jaar verschijnen.
Aan dit nummer werkten mee:
Tekst Meije Gildemacher,
Sigrid Nugteren
Fotografie Mustafa Gumusso,
Martin de Jong
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.

2.000
HEUVELMAN IBIS: € 1.125
FRIESLAND CAMPINA: €

OPBRENGST 1000.000STE DIER
ST. VEEHANDEL CENTRUM NOORD:

€ 800

VEILING MBO ZAKELIJKE
DIENSTVERLENING:

€ 1.250

FOPPE’S EXPOSITIE GALERIE PETER BAX:

DHR HIBMA ARUM
50-STE VERJAARDAG:

€ 600

€ 700

U kunt het Foppe Fonds ook steunen
door uw gift direct over te maken op
Rabobank Heerenveen 114566682
t.n.v. Foppe Fonds

