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Sponsors
Bedankt

Inclusief:
Cheque Rabo coöperatiefonds

Nominatie
Regionaal maatschappelijk
betrokken project 2012

Wij zijn zeer verrast en vereerd met de geweldige maatschappelijke regionale ondersteuning van de
actie Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten. [13e jaargang]. Met een tussenstand van € 16.000 is het nu
al een recordopbrengst. Het is voor de organisatie een bevestiging dat u het actiedoel “het tastbaar
verrassen van jongeren met een beperking warm ondersteund.
ACTIEDOEL:
Het TASTBAAR VERRASSEN van jongeren met lich. Beperking en Chronisch zieken jongeren uit de
regio:
• Verzorgd weekend-uit [koningsnummer]
• Para-cruise {i.s.m. W.S.V de Gouden Ham}
• Lente-cruise Sluizer t.b.v. M&W-se instellingen doelgroep.
• Wensvervullingen chronisch zieken jongeren resp. instellingen doelgroep
• Sportinstuif Aangepast Sporten { wekelijks}

Met een fantastisch geslaagde sponsoractie 2012 als bagage gaan we
ijlings aan de slag met de organisatie van de activiteiten 2013.
Wensen
Allereerst vervullen we in dit jaar nog 2 wensen voor chronisch zieken jongeren. Wij zijn verheugd
dat we vanuit de geweldige sponsorbijdrage middels de kerstactie van de school de Oversteek uit
Dreumel [€ 1308] een wens kunnen vervullen van 2 oud-scholieren thans wonende in
Hoerenwaarden. De 2e wens “in uitvoering” ontvingen wij van een chronisch zieke jongen uit
Beuningen
De vervulling van wensen in Heerenwaarden en Beuningen is tegelijk een bevestiging van het
regionale karakter van actie.
Graag ontvangen wij nieuwe wensen van chronisch zieke jongeren uit de regio maas en Waal.

Sportinstuif
Dit jaar is een sportinstuif “aangepaste sporten” aan onze activiteiten toegevoegd. Via een
afwisselend aanbod van sport en spel met ’n gezellige nababbel in de Rosmolenbar genieten de
deelnemers zichtbaar. We willen de groep graag uitbreiden! Wij doen een oproep aan
geïnteresseerden om als deelnemer of als vrijwilliger kennis te komen maken [zie onder]
Zie ook bijgevoegde flyer!

Verzorgd-weekend:
In de loop der jaren is “het koningsnummer” Weekend-uit uitgegroeid tot een groep van 40 personen.
[incl. begeleiding]. Er zijn niet veel locaties waar je met een dergelijk groep [waarvan een groot deel
rolstoelgebonden met diverse aanpassingen] terecht kunt. Momenteel zijn we de mogelijkheden
aan het inventariseren. Binnenkort worden de uitnodigingen verzonden.

Oproep aspirant-deelnemers en vrijwilligers
Degene die interesse hebben om als aspirant-deelnemers of vrijwilliger kennis willen maken met de
actie-activiteiten kunnen zich oriënteren via onderstaande website resp. Facebook. Wilt u graag
nadere informatie, wilt u zich opgeven of kent u iemand uit de doelgroep dan kunt u dat opgeven op
Onderstaande contactinfo

Contactinfo:
CGM Zondag,
Tel.
0487592589
Email
cgmzondag@hetnet.nl

https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten

Facebook
Website

LINKEN
:https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten?ref=tn_tnmn
: www.adriedijkenloopgehandicapten.nl

