
Op	 26	 februari	 organiseerden	 we	 het
BigBig	Ballonnen	Bal.	Met	85	kids	van	6-
16	 jaar,	 verdeeld	 in	 diverse	 groepjes
werden	 de	 meest	 prachtige	 figuren	 van
ballonnen	 gemaakt.	 Iwan,	 Fileine,
Joshua	en	Lian	hebben	 iets	geschreven
over	 deze	 leuke	 ochtend.	 Lees	 hier
verder	en	bekijk	ook	hun	foto's.
Voor	 alle	 foto's	 kijk	 je	 natuurlijk	 in	 het
foto-album.

En,	 de	 winnaar	 met	 meest	 creatieve
gekke	 leuke	 ballonfiguren	 is....	 (mag	 ik
tromgeroffel)	 GIJS!	 In	 het	 foto-album
kom	je	nog	meer	bijzondere	creaties	van
hem	tegen!		

In	 elke	 nieuwsbrief	 bedanken	 we	 altijd	 onze
donateurs	 voor	 hun	 gulle	 gaven.	 Zonder	 hen	 zou
FunCare4Kids	 niet	 alle	 mooie	 dagen	 kunnen
organiseren.	Zo’n	bijzondere	donateur	is	de	Bunnik
Groep,	 die	 besloot	 hun	 relatiegeschenkenbudget
om	te	zetten	naar	een	donatie	voor	een	goeddoel.
Lees	hier	verder.

	

AANSLUITING	BIJ	DONATEURSBELANGEN
Als	je	veel	aan	fondsenwerving	doet	en	donateurs
hebt,	 is	 het	 belangrijk	 dat	 donateurs	 goed	 weten
waar	ze	aan	toe	zijn.	FunCare4Kids	is	aangesloten

bij	 donateursbelangen,	 hiermee	 onderschrijft	 de	 stichting	 de	 gedragscode.
Meer	informatie	over	donateursbelangen	kun	je	lezen	op	hun	website.

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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Een	heel	nieuw	FUN	Jaar

Live	en	Online	Fun	in
2022

Hallo	FunCare4Kids	en	supporters,
	
In	deze	eerste	nieuwsbrief	van	dit	jaar	beginnen	we	met	een	goed	bericht:	de
coronamaatregelen	zijn	afgeschaft.	Voor	veel	kinderen	betekent	dit	weer	meer
ruimte	voor	sport,	spel	en	naar	school	zonder	mondkapjes.	Wij	weten	dat	het
voor	onze	kinderen	thuis	waarschijnlijk	nog	steeds	betekent	dat	ze	voorzichtig
moeten	 zijn.	 Ook	 hebben	 we	 gemerkt	 dat	 we	 met	 het	 organiseren	 van	 de
Online	dagen	meer	kinderen	kunnen	bereiken.	Daarom	organiseren	we	dit	jaar
een	deel	van	de	Fundagen	live	maar	ook	online!	

Op	onze	website	kun	je	zien	wat	de	activiteiten	van	dit	jaar	zijn.	En	voor	welke
leeftijdsgroep	een	Fundag	 is.	 En	natuurlijk	 ontvangen	alle	 kinderen	van	6-16
jaar	zoals	altijd,	per	e-mail	een	persoonlijke	uitnodiging	voor	deze	Fundagen,.

We	maken	er	dit	jaar	weer	een	echt	FunCare4Kids	jaar	van!	In	februari	zijn	we
daar	al	mee	begonnen	met	een	geweldige	BigBeng	Ballonnen	bal.	Een	van	de
foto's	 heb	 je	 al	 boven	 in	 de	 nieuwsbrief	 gezien:	 een	 geweldige	 creatie	 van
Maxime.	Verslagen	en	meer	 foto's	vind	 je	hierna.	Natuurlijk	vertellen	we	ook
vast	een	klein	beetje	wat	je	kunt	verwachten	in	de	rest	van	dit	jaar.

Wij	hebben	er	zin	in!	Jullie	ook?

Veel	leesplezier	en	graag	tot	ziens,	live	of	online!	
Bestuur	en	Programmamakers	van	FunCare4Kids

Nagenieten	van	het	Online	Funjaar	2021?	Klik	hier.
	

BigBeng	 Ballonnen	 Bal	 26	 februari
2022

Dit	zijn	we	van	plan	in	2022
Een	kleine	opsomming	van	onze	Funplannen	voor	dit	nieuwe	jaar.	

MEI	-	CRAZY	44
21	 mei	 	 |	 Crazy	 44	 ---	 voor	 6-16	 jaar	 -	 Online	 -	 Heb	 je	 meegedaan	 met	 dit
knotsgekke	 spel	 met	 44	 bizarre	 gekke	 leuke	 opdrachten	 die	 je	 met	 je	 eigen
team	 zo	 creatief	 en	 zo	 snel	 mogelijk	 moet	 oplossen?	 Deze	 moet	 gewoon
herhaald	worden.	En	dat	doen	we	dus	op	21	mei.	Voor	6-16	jarigen.

JUNI	-	BIK	EN	BREEK	HYBRIDE!
18	juni	|	Beeldhouwen	---	voor	6-16	jaar.	Gewoon	omdat	iedereen	hier	steeds
om	vraagt	en	dat	snappen	we	want	het	 is	zoooooo	 leuk.	Live	 in	Leiden	voor
wie	kan	komen	en	voor	wie	niet	kan	reizen,	die	schuift	gewoon	online	aan	via
zoom.		

AUGUSTUS	-	ZOOCAMP
Overnachting	in	de	dierentuin	Blijdorp	---	voor	9-11	jaar.	Voor	de	kinderen	die
dit	 nog	 niet	 eerder	 hebben	 gedaan,	 houd	 de	 mailbox	 in	 de	 gaten	 want	 het
aantal	plaatsen	is	beperkt,	vol	is	vol.	

SEPTEMBER	-	OP	BEZOEK	BIJ	DE	BRANDWEER
24	september	|	Brandweerdag	in	een	echte	kazerne	---	Belofte	maakt	schuld.
Vorig	 jaar	 ging	 de	 fik	 er	 online	 in.	 Maar	 voor	 echies	 is	 leuker.	 De
Brandweer	Fryslân	nodigt	ons	uit.		

NOVEMBER	-	SINTERKLAAS
Sint	 op	bezoek	 ---	 Een	Funjaar	 zonder	Sinterklaas	 is	geen	Funjaar	 toch?	 	We
houden	je	op	de	hoogte	over	waar	wanneer	en	hoe.	

DECEMBER	-	KERSTSTUKJE
Knutsel	 je	Kerststuk	 ---	voor	6-16	 jaar.	Ook	deze	 is	al	2	 jaar	op	een	rij	online
een	succes.	Met	meer	dan	100	kids	een	eigen	kerststuk	maken.	Online	of	live
of	misschien	wel	allebei.	We	houden	je	op	de	hoogte.

We	 wensen	 je	 alvast	 een	 heel	 fijn
Funjaar!

Dank	je	wel	Bunnik	Groep

Bestuurswijzigingen
Zoals	iedere	stichting	heeft	ook	FunCare4Kids	een	bestuur	die	moet	minimaal
bestaan	uit	een	voorzitter,	secretaris	en	penningmeester.	Het	bestuur	van	de
stichting	 is	 klein	 en	 wil	 vooral	 de	 vrijwilligers	 ondersteunen,	 maar	 er	 blijven
altijd	zaken	die	een	bestuur	moet	regelen.	Denk	bijvoorbeeld	aan	het	maken
van	een	begroting,	of	zorgen	dat	we	ons	mooie	CBF-keurmerk	behouden.	Dit
jaar	hebben	we	een	aanpassing	 in	het	bestuur:	Sharon	Löwensteyn	 wordt
opnieuw	 voorzitter,	 omdat	 de	 huidige	 voorzitter	 Frank	 van	 Moerdijk	 afscheid
zal	 nemen.	Rob	Karman	 zal	 de	 rol	 van	 secretaris	 op	 zich	 nemen	 en	Wout
Verwoerd	neemt	het	stokje	van	de	penningmeester	over.	Ook	hebben	we	een
nieuwe	medewerker	 op	het	projectbureau:	Hilde	Lammersen,	 zij	 neemt	 de
organisatorische	 taken	van	Carla	Hofland	over,	die	zich	vooral	gaat	 richten
op	fondsenwerving.	Samen	met	onze	enthousiaste	vrijwilligers	maken	we	van
2022	weer	een	prachtig	FunCare4Kids	jaar.

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	nieuws@funcare4kids.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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