Beneden-Leeuwen: Boegbeeld Adrie Kooijmans liet zich in het jaar 2000 door 2 rolstoel gebonden supporters Sander en Erik van
zijn C-team inspireren om iets voor de jongeren met ’n lichamelijke beperking te willen betekenen. Hij nam het initiatief om met het
bedwingen van de eerste maas en Waalse marathon geld bijeen te lopen om deze doelgroep tastbaar te kunnen verrassen. Zijn
initiatief is in de loop der jaren uit gegroeid tot een structurele actie die al 14 jaar kan rekenen op een warme regionaal maatschappelijk
ondersteuning. Ook dit jaar kan met trots een fantastisch resultaat van € 11.600, - worden gepresenteerd. Als teken van beleving heeft
de doelgroep zelf € 2584, - bijeengebracht. Het succes is toe te schrijven aan de “tastbaarheid” van de actie. Talrijke keren krijgen wij
positieve reacties over de transparantie middels een regelmatige mediapresentatie.
De jaarlijkse stabiele sponsorbijdragen stellen ons in staat om structureel een programma te presenteren van “tastbare verrassingen”:
t.w. Het jaarlijks weekend-uit, Lente-cruise, para-cruise en de wekelijkse sportinstuif aangepast sporten. Naast deze activiteiten
vervullen we jaarlijks enkele wensen voor chronisch zieke jongeren en van instellingen die dienstbaar zijn aan de doelgroep. Zo hebben
we dit jaar Noa uit Beuningen verrast met een meerdaags Efteling-arrangement en heeft de Kinderboerderij de Grote Gemeente een
mini-rund en 2 nubische geiten gekregen. Het actie-succes wordt ook onderstreept door de enthousiaste deelname aan de activiteiten.
We kunnen ons telkens verheugen op een nagenoeg volle bezetting. De gespreide deelname vanuit Maas en Waal is een bevestiging
van de regionale actiedoelstelling

Wat gaan we doen in 2014:
De organisatie is al weer drukdoende om de activiteiten van het komende jaar in de steigers te zetten. In dit jaar vieren we het 3e
lustrum [ 15 jaar]. Ter opluistering van deze mijlpaal willen we “een activiteitendag voor en door mensen met 'n beperking”
Organiseren waarbij “TASTBAAR VERRASSEN” ook met HOOFDLETTERS wordt geschreven. Er zal dan ook een
“spectaculaire activiteit” worden aangeboden. Refererend kent
Iedereen kent nog wel de rolstoeltoegankelijke sky-cage [50m hoog] van het 10 jarig jubileum in 2009. Voor het koningsnummer
Weekend-uit strijken we in het wekend 4 tot 6 april met ’n groep van 40 personen [deelnemers/begeleiding] neer op de prachtige
groepsaccommodatie Ronald McDonald De hoeve in Beesterzwaag [Friesland]. Op 19 april organiseren we weer de zg Paas-cruise
met de Sluizer [4 uur / ca 100 personen mede mogelijk gemaakt door Moeke Mooren]. Inmiddels traditioneel is op Vaderdag 15 juni
weer de Para-cruise i.s.w.m. W.S.V. de Gouden Ham. Hierbij stellen de schippers zichzelf met hun boot beschikbaar om de mensen
met ’n beperking een middag te laten genieten van ’n middag vaargenot. Wekelijks op vrijdag bieden wij een Sportinstuif, waarbij ca 14
jongeren met ’n beperking genieten van sport- en spel met afsluitend ’n gezellig sociaal café in de sporthalbar. Binnenkort wordt ter
gelegenheid van het 10 jarig bestaan ’n wens van het Toverbal Theater vervuld.

‘n Verder….. Om de jongeren met ’n beperking ook de komende jaren weer “tastbaar” te kunnen [blijven] verrassen hopen we
ook dit jaar weer op uw warme ondersteuning te kunnen rekenen. Spontane bijdrage zien we graag tegemoet op bankrekening
NL05RABO 0102204985. Ook komend jaar willen we graag enkele wensen vervullen. Kent u een chronisch zieke jongere uit uw
omgeving die u graag zou willen laten verrassen of hebt u belangstelling als vrijwilliger of deelnemer sportinstuif neem dan contact met
En/of
ons op via onderstaande contactinfo. ! Ook kunt zich oriënteren via social-media: www.adriedijkenloopgehandicapten.nl
https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten?ref=ts&fref=ts
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Activiteitenkalender 2014
1

Wensvervulling Toverbal Theater

Februari

2

Emballage-actie

Week 8 en 9

3

Weekend Beesterzwaag-Friesland

4 april t/m 6 april

4

Lente-cruise Sluizer [Moeke Mooren]

19 april [paaszaterdag]

5

Rabo-fietsdag

13 april

5

Para-cruise [WSV de Gouden Ham]

15 juni

6

Sponsorronde 2014

Augustus

7

Dijkensport-weekend

5 september t/m 7 september

8

Jubileum: 3e lustrum [ 15 jaar]

? Juni

9

Emballageactie

Week 45 en 46

10

Sportinstuif Aangepast Sporten

Wekelijks vrijdag 19.30-21.00 uur

11

Alex-Kluswijs Sponsoractie

Jaar 2014

C1000

C1000

Contact & Social media
Voor informatie & orientatie
Voor aanmelding
Van
Deelnemer activiteiten
of
Ondersteunende vrijwilliger

Website:
http://www.adriedijkenloopgehandicapten.nl/
Facebook:
https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten?fref=ts
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