Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Toon webversie!

Editie 2, april 2015

Vol inspiratie bezig!
2015 heeft het Foppe Fonds al veel moois gebracht, in deze 2e digitale nieuwsbrief leest u
daarover. Maar er staat meer op stapel. We zijn druk bezig met het ontwikkelen van een
nieuw project: 100 PK. Het succes van het 100 rolstoelenproject heeft ons geïnspireerd om
nog eens 100 kinderen aan het sporten te krijgen, ditmaal via de paardensport. Hiervoor gaan
we de samenwerking met een aantal noordelijke FPG-maneges aan, een unieke aanpak
waarbij we zorgen dat de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk wordt omdat we ervan
overtuigd zijn dat sporten niet alleen fysiek maar ook sociaal van groot belang is.
Zoals u weet kunnen wij niet zonder uw support, het is fijn om te merken dat er zoveel
aandacht en steun is. Bedankt daarvoor! Tenslotte wens ik u veel leesplezier toe.
Foppe de Haan, Beschermheer van het Foppe Fonds

Lees meer op onze website!

2015: op naar de 100PK
Enthousiast geworden door de prestaties van onze 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 parapaardensport toegankelijk maken voor tenminste 100 kinderen en jongeren binnen
Noord-Nederland.
Dit doel kan en wil het Foppe Fonds niet alleen realiseren, maar doet dit samen met de
Federatie Paardensport Gehandicapten (FPG) en de daarbij aangesloten maneges in NoordNederland. Op 15 april vond een kick-off plaats waarbij nu samen met deze maneges verdere
invulling gegeven wordt aan de ambitie. Samen gaan we voor 100PK!
Help je mee? Via de website kan een bijdrage gedaan worden, andere sponsorvormen zijn
uiteraard ook mogelijk.

Meer informatie

In het zonnetje gezet....
Elke van Achterberg
Elke van Achterberg is 14 jaar en doet aan
rolstoelschermen. Ze is erg ambitieus in het
schermen en droomt er van om op

internationaal niveau mee te schermen met
de besten van de wereld. 2014 was voor
Elke al een heel succesvol jaar met veel
medailles in diverse internationale klassen
en ook is ze uitgeroepen tot "Wheelchair
Athlete with International Potential".

Elke wil niets liever dan deelnemen aan de
paralympische spelen in 2020, maar
stiekem droomt ze ook al van deelname in
Rio in 2016. Het Foppe Fonds heeft ter
motivatie een bijdrage gegeven voor een
frame waardoor ze met haar rolstoel ook bij
reguliere verenigingen kan meetrainen,
hierdoor kan Elke haar dromen wellicht uit
laten komen. Wij wensen haar daar veel
succes mee!
Bekijk haar website

"Rixt rijdt op een paard dat eindelijk goed genoeg is om op te rijden,
nu doet ze unieke dingen"
Foppe de Haan sprak mooie woorden voor Rixt tijdens het Sportgala Fryslân

Succesvol sportgala Fryslân
Onze ambassadrice Rixt van der Horst werd
op 18 februari jl. tijdens het Sportgala
Fryslân gekozen tot Friese gehandicapte
sporter van het jaar. Heel bijzonder was het
dat Foppe de Haan haar de prijs, de Pim
Mulier award, mocht uitreiken voor haar
prestaties in 2014 waarbij ze maar liefst
twee keer wereldkampioen tijdens de
Wereldruiterspelen in Frankrijk werd.
Lees meer op Facebook

“Het was een geweldig jaar. Dit jaar hoop ik op het EK net zulke mooie dingen
te laten zien als in 2014”
Rixt was na afloop nog erg onder de indruk van de onderscheiding

Open Friese Kampioenschappen TrappenRun
Vrijdagavond 20 maart jl. trotseerden zowel topatleten, recreanten als kinderen maar liefst
735 traptreden voor de tweede Open Friese Kampioenschappen TrappenRun. Aan dit
evenement, in en om het Abe Lenstra stadion in Heerenveen, deden zo’n 200 deelnemers
mee die zich in het zweet gewerkt hebben voor ruim € 10.000,-. Een prachtige opbrengst! De
opbrengst is uiteindelijk € 15.000,- geworden door een extra donatie van € 5.000,- van Sport
op Basisscholen, die dit evenement heeft toegejuicht omdat ook zij kinderen stimuleren
(meer) te gaan sporten.

Het startsein werd gegeven door zanger Syb van der Ploeg samen met Foppe de Haan. Na
ruim 12 minuten kwam de winnaar over de streep. De route was deels over een tijdelijke brug,
aangelegd door de landmacht zodat er een veilige oversteek tussen het stadion en de
gebouwen van Priore, Rabobank en Elkien was. In deze editie was de run gekoppeld aan een
thuiswedstrijd van het vrouwenelftal van SC Heerenveen.
De organisatie van de TrappenRun was in handen van vrijwilligers, het Foppe Fonds bedankt
hierbij nogmaals de organisatie en sponsoren voor dit grootse en geslaagde evenement.
Bekijk hier alle foto's en uitslagen

The Travel Club Heerenveen

Donaties diverse acties

The Travel Club Heerenveen steunt de
komende twee jaar het Foppe Fonds. Van
iedere boeking bij deze reisorganisatie gaat
€10,00 naar het fonds. Hiermee wil The
Travel Club Heerenveen naar eigen
zeggen een bijdrage leveren aan de
bewegingsvrijheid van kinderen met een
beperking, zodat zij het leven zoveel
mogelijk kunnen beleven als ieder ander
kind.

Een greep uit de donaties die wij onlangs
mochten ontvangen:
Kerstgala ROC Friese Poort Sneek: € 2500
PWS Avond school Heerenveen: € 410,30
Benefietwedstrijd SC Emmeloord: € 1700
MTB mountainbikeevent Ameland: € 742
Skarslach Open Scharsterbrug: € 585

Het Foppe Open 2015

Sportieve evenementen

Op donderdag 8 oktober 2015 organiseren
we voor het derde jaar het Foppe Open bij
Golf & Country Club Lauswolt in
Beetsterzwaag. Het Foppe Open is een
unieke golfdag waarbij bedrijven met hun
relaties en BN’ers uit de sportwereld op
een ontspannen, plezierige en
onderscheidende manier netwerken. De
opbrengst gaat uiteraard naar het Foppe
Fonds. We kijken met veel genoegen terug
op vorig jaar. Het weer, de deelnemers, de
sfeer en de opbrengst waren allemaal ver
boven verwachting. Wie er niet bij was
heeft wat gemist! Wij kijken nu al uit naar
de editie van 2015.

Bij onderstaande sportieve evenementen
kun je het Foppe Fonds steunen. Ben je
sportief en wil je het fonds steunen? Schrijf
je dan rechtstreeks in bij de organisatie:
De Hindeloop op 23 mei:
www.dehindeloopers.nl
Triambla Ameland op 11 en 12 september:
www.tri-ambla.nl

Inschrijven kan nu!

Het is onmogelijk iedereen in deze nieuwsbrief te vermelden maar kijk op onze site voor een
overzicht van alle acties en donaties. Mede dankzij deze steun hebben we ook afgelopen
periode weer veel kinderen blij kunnen maken met een bijdrage. Daardoor kunnen zij gaan
sporten, komen ze in beweging en stimuleert dat hun ontwikkeling. En dat is waar we het voor
doen!
Een overzicht van alle bijdragen staat op onze website: www.foppefonds.nl. Volg alles over
het Foppe Fonds via onze website, de Facebookpagina en op Twitter.
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