
Toen	 ik	 opschreef	 “2019	 was	 een	 bewogen	 jaar.“	 dacht	 ik
gelijk	daarna	‘wat	schrijf	ik	nou	eigenlijk	op?’	en	wat	zeg	ik
er	dan	mee?

Uit	wat	ik	vervolgens	op	mijnwoordenboek.nl	vond	…

1)	 Aangedaan	 2)	 Agitato	 3)	 Druk	 4)	 Emotioneel	 5)
Geëmotioneerd	 6)	 Gepassioneerd	 7)	 Geroerd	 8)	 Getroffen
9)	Gevoelvol	10)	Onrustig	11)	Ontroerd	12)	Ontroerend	13)
Op	 het	 gemoed	 wekkend	 14)	 Opwindend	 15)	 Roerig	 16)

Turbulent	17)	Veelbewogen	18)	Woelig

…	kon	ik	geen	keuze	maken.	Laat	het	genoeg	zeggen.	

Vooruitkijken	 hoort	 bij	 een	 jaarwisseling;	 en	 als	 je	 een	 20-jarig	 bestaan	 te
vieren	 hebt	 dan	 hoor	 je	 natuurlijk	 ook	 terug	 te	 kijken.	 We	 kunnen	 niet
voorbijgaan	 aan	 wat	 we	 als	 FunCare4Kids	 in	 die	 tijd	 gedaan	 hebben.	 Het
voornaamste	wat	daarin	 telt	 is	het	aantal	kinderen	waarvan	we	hoopten	dat
we	ze	(al	was	het	misschien	voor	eventjes)	hebben	kunnen	ontzorgen	door	ze
onder	onze	hoede	vrijelijk	kind	te	laten	zijn.

Vele	 kinderen	 zijn	 de	 afgelopen	 jaren	 op	 Fundagen	 geweest;	 het	 zullen	 er
minstens	een	paar	duizend	zijn.	De	andere	belangrijke	cijfers	zijn	de	20	jaar
die	we	in	2020	gaan	vieren	en	vooral	ook	de	100	(HONDERD)	dagen	die	we	in
die	periode	hebben	georganiseerd.	Ik	spreek	namens	mijn	medebestuursleden
en	vast	ook	alle	oud-bestuursleden	dat	dat	cijfers	zijn	om	ENORM	trots	op	te
zijn.

Veel	 belangrijker	 nog	 dan	 al	 de	 bestuurders	 zijn	 de	 vele	 honderden
vrijwilligers	die	in	die	20	jaar	deze	100	dagen	mogelijk	hebben	gemaakt.	Dat
zijn	overigens	niet	alleen	de	vrijwilligers	van	FC4K	zelf;	juist	ook	heel	vaak	de
organisaties	waarmee	we	de	dagen	samen	organiseerden.	Een	diepe	buiging
naar	al	deze	mensen!

Voor	al	deze	dagen	hebben	we	niet	alleen	veelvuldig	een	beroep	gedaan	op	de
tijd	 en	energie	 van	mensen;	we	 zijn	als	 stichting	ook	afhankelijk	 van	 (veel)
materiaal	in	natura	en	subsidies,	donaties,	fondsen,	zeg	maar	geld.	Het	is	een
maatschappelijke	 trend	dat	het	voor	goede	doelen	organisaties	de	afgelopen
jaren	moeilijker	is	geworden	om	dat	‘op	peil’	te	houden.	En	ook	FunCare4Kids
heeft	het	de	afgelopen	jaren	moeilijker	gekregen	geld	te	werven.	Het	is	voor
nu	niet	anders	en	het	heeft	ons	als	stichting	getoond	dat	we	heel	voorzichtig
met	onze	reserves	om	moeten	gaan.

Het	 betekent	 dat	 we	 nog	 intensiever	 moeten	 streven	 naar	 de	 inzet	 van
vrijwilligers.	En	dan	niet	alleen	voor	de	Fundagen	zelf:	NU	 juist	ook	voor	de
organisatie	 in	 de	 stichting	 en	 bij	 het	 verkrijgen	 van	materiaal	 en	 financiële
middelen.	De	komende	weken	zal	ik	in	meer	detail	aan	kunnen	geven	hoe	we
ons	gaan	‘hergroeperen’	om	van	2020	een	waardig,	fantastisch,	waardevol	en,
ik	durf	het	bijna	niet	te	zeggen,	bewogen	jaar	te	maken.	

Dat	de	Fundagen	van	2019	weer	een	succes	waren	mag	blijken	uit	de	 leuke
verslagen	van	kinderen	en	vrijwilligers	in	deze	nieuwsbrief.

Rest	me	 voor	 nu	 om	 iedereen	 een	 zo	 gezond	mogelijk	 2020	 te	 wensen	 en
daarbij	 een	 mooi	 aantal	 geweldige	 Fundagen.	 En	 een	 groots	 feest	 in	 het
midden	van	het	jaar	om	het	20-jarig	bestaan	te	vieren.

Groet,
Frank	Moerdijk		
voorzitter

Dankzij	funding,	donaties	van	bedrijven	en
giften	 van	 particulieren	 via	 GeefGratis
kunnen	wij	 Fundagen	 blijven	 organiseren.
In	 2019	 zijn	 we	 ook	 weer	 heel	 dankbaar
voor	 al	 die	 lieve	 mensen	 die	 ons	 daarbij
geholpen	hebben.	We	noemen	er	een	paar
bij	naam:

Jumbo	 Ten	 Brink	 Alphen	 aan	 den	 Rijn!
Dank	 voor	 de	 maandelijkse	 storting	 van
het	 lege	 flessengeld!	 Ze	 doen	 dit	 al	 een
paar	jaar	en	we	zijn	er	iedere	maand	weer

superblij	mee!

Polsbandjesfabriek	Van	den	Eng!	We	weten	dat	het	niet	jullie	policy	is	en	toch
kregen	we	een	mooie	korting	op	polsbandjes	voor	onze	Battle	Fundag.

Voor	 de	 Sint	 en	 Pieten	 Fundag	 hebben	 we	 echt	 de	 hele	 dag	 gesponsord
gekregen:	 van	 de	 Sint	 en	 zijn	 Pieten	 zelf,	 de	 locatie,	 het	 strooigoed,	 de
mandarijnen	 en	 cadeautjes	 tot	 en	met	 de	 belegde	 broodjes	 voor	 de	 lunch,
chocolaatjes,	koekjes	en	bedankpakketten	voor	de	vrijwilligers.	

Namens	alle	kinderen	van	FunCare4Kids	dank	je	wel!
	

Het	 is	 ieder	 jaar	 leuk	 om	 Fundagen	 te	 organiseren,
maar	 2020	 wordt	 helemaal	 een	 feestje.	 Want	 dan
bestaat	FunCare4Kids	maar	liefst	20	jaar.	Dat	laten	we
natuurlijk	 niet	 zo	maar	 voorbij	 gaan.	We	 hebben	 heel
veel	 ideeen	 daarover	 en	 zijn	 er	 lekker	 druk	 mee.
Natuurlijk	houden	we	 je	op	de	hoogte.	Zodra	er	meer
bekend	is	sturen	we	jullie	een	e-mail.
	

Help	 mee!	 Met	 een	 simpele	 klik	 op	 de
donatieknop	 kunnen	 we	 ook	 in	 2020
Fundagen	 blijven	 organiseren!	 Klein	 of
groot:	 IEDERE	BIJDRAGE	HELPT!	 	Dank
u	wel!
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Januari	2020 Bekijk	de	webversie

Terugkijken	en	Vooruitblikken

ZOOCAMP	27	juli	2019

Onze	 traditionele	 overnachting	 in	Diergaarde	 Blijdorp	was	 ook	 dit	 jaar	weer
binnen	 een	 paar	 dagen	 volgeboekt.	 23	 kinderen	 durfden	 het	 aan,	 een	 hele
nacht	 in	de	dierentuin.	Ze	gingen	pas	om	2	uur	 's	nachts	slapen!	Yvonne	en
Binck	hebben	er	een	leuk	verslag	over	geschreven.	Die	kun	je	hier	lezen.

BATTLE	BUITEN	FUNDAG	24	augustus	2019

Wat	een	geweldig	lekker	weertje	was	het	op	deze	dag.	Perfect	om	een	lekkere
buiten	 Fundag	 te	 houden;	 strijden	 met	 je	 eigen	 team	 tegen	 de	 anderen.
Boogschieten,	kano-varen,	vlotten	bouwen...	Marith	heeft	er	een	leuk	verslag
over	geschreven.	Klik	maar	hier.

BAKE-MY-DAY	21	september	2019

Zo,	als	er	een	dag	populair	is,	is	het	deze	wel.	Binnen	1,5	uur	was	de	dag	vol.
We	waren	te	gast	bij	Bakkerij	Sonneveld	in	Papendrecht	en	alle	kids	zijn	met
een	 zak	vol	 lekker	geurende	 zelfgemaakte	broodjes	naar	huis	 gegaan.	Ryan
vond	het	ook	leuk	en	verbaasde	zich	ook	ergens	over.	Lees	het	hier	maar.

Door	heel	 veel	 sponsoren	hebben	we	deze	geweldige	Sint	 en	Pieten	Fundag
kunnen	 organiseren.	 Onze	 kleintjes	 van	 6-9	 jaar	 hebben	 pepernoten
gebakken,	spelletjes	gedaan	en	een	Pietendans	geleerd.	Dat	de	kinderen	van
FunCare4Kids	wel	heel	erg	lieve	kinderen	zijn	mag	wel	blijken	uit	het	feit	dat
ze	 overladen	met	 cadeautjes	 naar	 huis	 gingen.	Daantje,	 Joep	 en	 vrijwilliger
Lian	vonden	het	een	geweldige	dag.	Lees	hun	verslagjes	hier.

***	FunCare4Kids	wenst
iedereen	een	fantastisch	2020

***

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	fc4k@funcare4kids.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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