Nieuwsbrief november 2016
Waarom deze nieuwsbrief?
U krijgt deze nieuwsbrief van Kiwanis Goes-de Bevelanden omdat u als
sponsor/deelnemer ons benefietdiner KiwanisZeelandExclusief financieel heeft
ondersteund. Dit diner vond plaats op 23 oktober 2015. Het leek ons goed u, één jaar
na dato, te informeren over de opbrengst en de besteding daarvan, van dit zeer
geslaagde diner. Met deze nieuwsbrief willen we u ook nogmaals hartelijk bedanken.
Wat was de opbrengst?
Zoals u weet was Stichting Het Vergeten Kind (SHVK) het goede doel waaraan de
opbrengst is geschonken. Ook is tijdens de avond bekend gemaakt dat de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) bereid was een deel van
de opbrengst te verdubbelen. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u overigens meer
lezen over SHVK en NSGK.
Dankzij uw inleg en enkele zeer genereuze giften kwam de totale opbrengst van de
avond uit op maar liefst EUR 51.160,=. Een fantastisch bedrag waarin de
voornoemde ‘verdubbelaar’ van de eerste EUR 15.000,= is begrepen.
Hoe heeft SHVK de opbrengst besteed?
De opbrengst is door SHVK besteed aan de renovatie en herinrichting van een
opvanghuis in Veendam. Meer hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.
Hoe nu verder?
We kijken terug op een zeer geslaagd evenement dat met uw hulp mogelijk is
gemaakt. Maar we doen uiteraard meer. Zo organiseren we onder andere jaarlijks
een Oldtimertocht en steunen we met de opbrengst van onze activiteiten een brede
waaier van goede doelen. Dit alles gericht op onze doelgroep, zie verderop en kijkt u
ook eens op www.kiwanisgoesdebevelanden.nl.
Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en graag doen we in de toekomst nog
eens een beroep op u! We hebben weer een leuk evenement in gedachten,
daarover hoort u later meer.
Met vriendelijke groet,
Marco van Oosten – President 2016 - 2017
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Ons thema en besluitvorming ten aanzien van goede doelen
Ons centrale thema is om kinderen en de zwakkeren van deze wereld en onze
Zeeuwse regio in het bijzonder een handje te helpen.
Verzoeken ter ondersteuning van goede doelen worden in onze vergaderingen
gewogen aan de hand van een aantal standaard criteria en vervolgens toegewezen of
afgewezen. Op dat moment wordt ook het precieze toe te kennen bedrag vastgesteld.
Bij afwijzing wordt altijd zorgvuldig geformuleerd waarom een bepaald voorstel niet
voldoet aan onze eisen. Bij toewijzing wordt bepaald om welk bedrag het gaat en
worden afspraken gemaakt over de overdracht, de besteding en de publiciteit
naderhand. Dat vinden wij naar ons zelf toe belangrijk, maar vooral ook naar onze
sponsoren.
Het clubjaar 2015 – 2016 kende twee fondsenwervingsprojecten, namelijk
KiwanisZeelandExclusief en de Oldtimerrit.

Stichting Het Vergeten Kind
Stichting Het Vergeten Kind geeft kinderen in
Nederland, die geestelijk en fysiek misbruikt zijn en
opgroeien in sobere opvangcentra een
kindvriendelijke leefomgeving waar ze kunnen spelen,
bewegen en ontspannen. Deze stichting biedt vrolijke
activiteiten waardoor ze weer gewoon kind kunnen
zijn. Daarnaast onderneemt de stichting initiatieven
om de situatie van deze kinderen onder de aandacht
te brengen bij de verantwoordelijke instanties en het Nederlandse publiek. Dat dit
nodig is blijkt wel uit het feit dat in een welvarend land als Nederland meer dan
33.000 kinderen voor ondersteuning in aanmerking komen. Want niet thuis kunnen
opgroeien, dat wil geen enkel kind! Maar helaas verblijven er in Nederland jaarlijks
ongeveer 38.000 kinderen in opvanglocaties. Vergeten kinderen die mishandeld,
misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn en opgroeien op een plek met
minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. Dit is niet hoe een kinderleven
moet beginnen. Stichting Het Vergeten Kind vindt dat deze kinderen dezelfde
kansen verdienen als een kind dat thuis opgroeit en daarom zet Stichting Het
Vergeten Kind zich breed in om het welzijn van deze kinderen te verbeteren.
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).
De visie van de NSGK gaat uit van een
samenleving waarin kinderen en jongeren met en
zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Er
zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren
met een handicap niet gewoon kunnen meedoen.
Met projecten die de NSGK ondersteunt helpt zij
kinderen en jongeren om die drempels uit de weg
te ruimen. Dit door de samenleving toegankelijker
te maken, het zelfvertrouwen van kinderen en
jongeren te versterken en bij te dragen aan een
positieve beeldvorming.
Meer informatie over de besteding van de opbrengst
De opbrengst was een zeer belangrijke financiële bijdrage aan de renovatie en
herinrichting van een opvanghuis De Sont in Veendam. Een prachtig resultaat dat
recht doet aan de doelstellingen van de Stichting Het Vergeten Kind en de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).
Informatie van Kiwanis Veendam, mede financier van dit project:
“In de regio Veendam worden kinderen die niet thuis kunnen wonen opgevangen in
het opvanghuis De Sont van het Leger des Heils te Veendam. Het Leger Des Heils
voorziet in alle primaire behoeften van de kinderen, Stichting het Vergeten Kind
ondersteunt dit tehuis.”
De opening was een indrukwekkende gebeurtenis, https://youtu.be/jtweAiaa0n0
zoals getoond in dit filmpje. Zijn we er toch allemaal bij geweest.
Foto’s beschikbaar op:
http://www.kiwanisveendam.nl/images/stories/2015-2016/fotos%20opening%20de%20sont%202016.pdf

