Stichting Kamper Kracht fonds
www.kamperkrachtfonds.nl
info@kamperkrachtfonds.nl
Bankrekening NL22 RABO 0303 4598 91

Nieuwsbrief nr. 8, juni 2018
Beste lezer!
U bent betrokken bij het Kamper Kracht fonds: als donateur, lid van het Comité van Aanbeveling, doorverwijzer,
aanvrager, of als belangstellende. In de afgelopen tijd zonden we u regelmatig een nieuwsbrief om u op de hoogte
te houden van de activiteiten van het fonds. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het ons dan even
weten, dan halen wij u uit het adresbestand.
Nu het jaar 2018 alweer bijna op de helft is, is het tijd u weer even bij te praten.
Aanvragen
In 2017 deden 78 aanvragers een beroep op het Kamper Kracht fonds. De meeste aanvragen komen via een
zorginstantie binnen. Een enkeling doet de aanvraag voor zichzelf. Een paar aanvragen zijn afgewezen,
doorverwezen of hebben we na het stellen van verduidelijkende vragen geen reactie meer terug ontvangen. Een
enkeling trok de aanvraag in.
Wat wordt zoals gevraagd? Het meest apparaten die noodzakelijk zijn in huis, er is dan geen financiële ruimte
voor een lening via bijzondere bijstand. Een bijdrage voor een (elektrische) fiets, medische kosten of huur. Ook
voor zwemles hebben we meerdere aanvragen ontvangen, er blijkt regelmatig geen ruimte te zijn om de daarbij
verschuldigde eigen bijdrage te betalen. Aanvragen voor een ID, bril en laptop of inrichting van de woning hebben
we ook ontvangen.
Donaties en bijdragen
In april was er de jaarlijkse IJsselmuider triathlon, waarvan de opbrengst
weer voor het Kamper Kracht fonds werd bestemd. Dit was een dag met
mooi weer en konden we ons goed laten zien. In juni is de cheque
uitgereikt. We zijn dankbaar voor het organiseren van deze 1/8 triathlon
door Sportcentrum Sonnenberch en Goedzorg fysiotherapeuten. Dit
leverde een mooie bijdrage op van € 2500!
Ook andere bijdragen zoals van het Steunfonds Zorg Gehandicapten en
een kerk uit Kampen werd met grote dank ontvangen. Bijdragen blijven
onverminderd welkom!
Bestuur 1e halfjaar 2018
We moesten in januari helaas afscheid nemen van Ettie Holwerda als secretaris van het Kamper Kracht fonds.
Ettie was ernstig ziek en gaf aan dat het haar te zwaar werd. Tot begin mei heeft ze via mail meegedacht met
nieuwe aanvragen. Ettie was vanaf de oprichting betrokken bij het Kamper Kracht fonds. We zijn haar veel dank
verschuldigd voor haar bijdrage. Op 20 mei is Ettie overleden. Een gemis voor ons, maar zeker ook voor haar gezin
en familie. Jenneke Woudenberg-Lodewijk heeft haar taak vanaf januari overgenomen.
Het bestuur vergaderde dit halfjaar 3 maal. Tussendoor is er regelmatig contact via de mail.
PR
Het advies van de Lions om meer aan PR te doen hebben we ter harte genomen. Er is inmiddels op Facebook een
pagina van het Kamper Kracht fonds geopend. Tijdens de Tohopesate 2018 hebben we vooral gekeken welke deals
we konden sluiten om aan onze PR te werken. En dat is gelukt! Een deal met The Creative Continuum om middels
fotografie de naamsbekendheid van het Kamper Kracht fonds te vergroten. Nadat Marion van den Berg op onze
website had gekeken bood ze ons aan om een film te maken. Wij zijn hier uiteraard zeer blij mee! Ook sloten we
een deal met UITverGROOT. Diana de Groot wil een verhaal/kernboodschap voor ons opstellen die we kunnen
gebruiken voor diverse media. Tot slot biedt Roeland Tameling Citymarketeer, ons ruimte aan in de digitale
nieuwsbrief.

