Doel
Humanitas

Overzicht Goede doel 2019
Wens
Het bedrag zal voor de jeugd(8-14 jaar) die nooit op vakan<e kunnen en een link hebben met Humanitas Twente,
woonach<g in de Hof worden ingezet. Te denken aan jongeren coach ac<viteit match, kinderen van deelnemers in
een isolement: Tandem, of de kindervakan<e weekenden.

Cheque
€ 2.000,00

S<ch<ng Franje

Project kinderen die het verdienen (bijstandsgezinnen)in de leeKijd van 8-12 jaar. Bijdrage voor dagje weg/
bioscoop etc met 50 kinderen

€ 2.500,00

Ekiko

Ekiko staat voor ‘elk kind een koﬀer’. bijdrage voor (nogmaals) 30 koﬀers
Voor elk kind dat niet thuis kan slapen, een eigen koﬀertje zou moeten hebben. Met eigen spullen. Een
tandenborstel, een pyjama, een knuﬀelbeer, een liedje en een schone onderbroek of luiers. Omdat alle kinderen
dat nodig hebben. Maar ook om iets van thuis te hebben op het moment dat ze op een nieuwe, veilige plek
verwelkomd worden. Om terug te kunnen kijken, maar vooral ook vooruit. Want de koﬀer is het begin van een
nieuwe toekomst. Met spullen die van hen worden en van hen blijven.

€ 4.500,00

Jeugdwerkgroep
Hengevelde

Jeugdhonk opzeZen in de Marke(12 tot 16 jaar) bijdrage voor pooltafel, muziekinstalla<e en tv

€ 2.500,00

Aangepast sporten

Aangepast sporten ( verstandelijk en of lichamelijk beperkt) in Delden (tot 13 jaar) bijdrage voor spel/
sportmateriaal en zaalhuur

€ 2.500,00

Waerdenborg

Zijn talent ligt in het waterpoloën, doet trainingsstages met het Nederlands team als voorbereiding op het EJK en
gaat 6 keer per week naar Zeist om te trainen. Vraagt bijdrage voor reiskostenvergoeding, kleding etc.

€ 750,00
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Waerdenborg

SporZalent in rolstoeltennis, speelt bij de jeugdselec<e van de KNLTB. Speelt toernooien in het binnen en
€ 750,00
buitenland en wil graag de top bereiken . Vraagt bijdrage voor Spinergy wielen (speciale wielen die lichtgewicht zijn
en daardoor sneller zijn en sterker). Ook zou hij graag zijn sportkleding van adidas willen uitbreiden.

Ian en Leoni Harmsen

Bijdrage voor de aanpassing van de woning t.b.v. Jens

€ 7.000,00

Gerben

Aanvraag fam. Pollemans voor een steun t.b.v. ipad op de rolstoel

€ 500,00

Doesgoor

Organiseren spor<nstuif (60-80 kinderen) / bijdrage kosten gymzaal en aanschaf van nieuwe sport- en
spelmaterialenmaterialen (special heroes) voor kinderen die motorisch of sociaal niet mee kunnen komen.

€ 1.000,00

St.Weekendschool
toppers op zondag

Bijdrage voor de te starten weekendschool in Goor seizoen 2019/2020.

€ 3.000,00

LoZe van Huﬀelen

Is een meisje van 5 met het syndroom van Down. Gaat voor halve dagen naar school en krijgt daar extra
begeleiding voor. Wil graag naar Euro Disney/EKeling of naar een zwemparadijs

€ 500,00

Cinekid HoKour

Filmfes<val voor de jeugd. Samenwerking van Parochiehuis Delden, Reggehof Goor, De Pol Diepenheim en het
Beaufort in Markelo. Vertoning van 13 ﬁlms in de 4 kernen voor kinderen van 3 tot 12/13 jaar

€ 1.500,00

Houtdorpen Goor

Bijdrage voor materialen

€ 1.000,00

Houtdorpen Markelo

Bijdrage voor materialen

€ 1.000,00

Zomerspelen Delden

Geld blijK gereserveerd voor Zomerspelen 2020

€ 500,00
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Kinderboerderij Goor

Bijdrage voor het klimbos

€ 1.000,00

Kindercarnaval Delden Bijdrage voor materialen

€ 750,00

(Cheque)reeds
uitgedeeld
UMCG/Beatrix
ziekenhuis

Anouk

06-09-19

8 x Jooki speaker (reeds aangeschaK)

€ 1.560,30

Muziek aan bed (mobiele studio) € 735 per keer
Knuﬀels om uit te delen op 27 juni

€ 2.205,00
€ 990,63

Dolﬁjnentherapie Curaçao + verblijf gezin Koster

€ 13.000,00
Totaal € 51.005,93
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