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lweer vijf jaar geleden richtte ik
Care For Life op. In het dagelijks
leven houd ik me vooral bezig met
commercie. Mede daardoor besef ik me
des te meer waar het in het leven echt
om draait: geluk. Gezondheid speelt daar
een grote rol in. Niet iedereen kan genieten van een gezond leven. Bij het leven
van een ziek kind, of bij het zorgen voor
een ziek kind, komen allerlei zaken kijken
waar we ons vaak niet van bewust zijn.
Wij zetten ons met Care For Life in
voor deze doelgroep, of om precies
te zijn, kinderen die chronisch, levensbedreigend, terminaal ziek of gehandicapt zijn. Deze ernstig zieke kinderen horen onbezorgd te kunnen
spelen, net als hun gezonde leeftijdgenootjes. Daarom bieden we steun op
het gebied van medische zorg en hulpmiddelen, educatieve ondersteuning of
laten we mooie wensen uitkomen.

verdubbeld en in totaal heeft Care For
Life al een verschil gemaakt in het leven
van ruim 30 kinderen. We zijn groeiende
en we zijn niet van plan om daarmee te
stoppen. In 2015 hebben we 14 kinderen
gesteund en dit jaar is het doel om dat
getal te verdrievoudigen.
In dit Care For Life Digizine blikken we
terug op het jaar 2015. We geloven in
transparantie en daarom laten we u
graag zien welke kinderen we hebben
gesteund, hoe we met ons geld zijn omgegaan en welke partijen ons hebben
geholpen. Daarnaast werpen we een
blik op de toekomst en kijken we hoe het
gaat met een van de kinderen die we
een aantal jaar terug hebben gesteund.
Ik wil iedereen die in de afgelopen 5 jaar
zijn of haar (financiële) bijdrage aan Care
For Life heeft geleverd heel erg bedanken. Uw hulp blijft belangrijk om ook in
de toekomst het mooie werk van Care
For Life te kunnen voorzetten! Alle donaties, hoe klein ook, zijn van harte welkom.

De hulp die wij bieden brengt daadwerkelijk verandering teweeg in het
leven van hulpbehoevende kinderen.
En dat vinden we belangrijk, om gericht
en heel tastbaar werk te doen. Daarmee
onderscheidt Care For Life zich van
andere goede doelen en zijn we mijns
inziens echt een aanwinst voor onze
maatschappij.

Ik hoop dat u deze eerste editie met net
zoveel interesse en belangstelling zult
lezen als dat ik heb gedaan.
Veel leesplezier toegewenst!

Dit jaar vieren we ons vijfde jubileum. Als
ik terugkijk op de afgelopen vijf jaar ben
ik enorm trots en dankbaar. Tot nu is het
aantal aanmeldingen jaarlijks meer dan

DUCO VAN KEIMPEMA
Voorzitter Care For Life
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CARE FOR LIFE

MEDISCHE

EDUCATIEVE

MOOIE

ONDERSTEUNING

ONDERSTEUNING

WENSEN

Ayla
HELLEMANS

LEEFTIJD
12 jaar
WENS
Een elektrische fiets
DONATIEBEDRAG
€ 2.179
DATUM DONATIE
28 oktober 2015

Merel
KRAAYEVELD

LEEFTIJD
16 jaar

Care For Life heeft in 2015 de wens van maar liefst 14 kinderen uit laten
komen. Wist je dat dit aantal is verdubbeld ten opzichte van 2014?
Care For Life laat wensen uitkomen binnen drie categorieën: educatieve
ondersteuning, medische ondersteuning en mooie wensen. Lees meer
over de kinderen die Care For Life heeft gesteund in 2015!
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M A A R T 2 0 1 5 | NINA BANHOORN

WENS
Een bijdrage voor een
aangepaste rolstoelbus
DONATIEBEDRAG
€ 3.500
DATUM DONATIE
19 juni 2015

CASE
Alyla moet elke dag 30
km fietsen als ze naar
school gaat. 15 km heen
en 15 km terug. Dat kost
haar een hele hoop
energie, want ze heeft
taaislijmziekte. Wij hebben Ayla daarom graag
een elektrische fiets
geschonken. Op deze
manier kan ze toch met
haar vrienden en vriendinnen naar school fietsen.

Destin
FONHOF

LEEFTIJD
9 jaar
WENS
Een bijdrage voor een
aangepaste rolstoelbus
DONATIEBEDRAG
€ 3.500
DATUM DONATIE
27 augustus 2015

Lianne

CASE
Merel heeft geen
sta-functie, waardoor ze
rolstoelgebonden is. In de
vorige auto moest Merel
haar hoofd schuin houden
als ze rechtop zat in de
rolstoel, anders kwam
haar hoofd tegen het dak
van de auto. Dat hoeft
gelukkig niet meer in de
nieuwe aangepaste auto!

GROENEVELD

LEEFTIJD
10 jaar
WENS
Een bijdrage voor een
plafondtilliftsysteem
DONATIEBEDRAG
€ 3.500
DATUM DONATIE
16 september 2015
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CASE
“Ik kan jullie wel blijven
bedanken, zó blij zijn wij!”
Carolien Fonhof, moeder
van Destin, liet ons weten
ontzettend blij te zijn met
de donatie van Care For
Life.Door de erfelijke aandoening waar Destin aan
lijdt is hij rolstoelgebonden. Wij hebben familie
Fonhof graag geholpen
met een bijdrage aan een
aangepaste rolstoelbus.

CASE
Lianne is een stoere
meid met het syndroom
van Rett. Hierdoor is ze
meervoudig beperkt
en zit ze in een rolstoel.
Familie Groeneveld wilde
graag een plafondtilliftsysteem installeren.
Op deze manier kan
Lianne op een prettige
manier in en uit bed en in
en uit bad getild worden.
Met onze bijdrage kon
familie Groeneveld het
plafondtilliftsysteem
realiseren.

Basmala
AHANSAL

LEEFTIJD
11 jaar
WENS
Een bijdrage voor een
aangepaste rolstoelbus
DONATIEBEDRAG
€ 3.500
DATUM DONATIE
25 november 2015

CASE
De elfjarige Basmala kan
door haar aandoening
niet zelfstandig staan,
zitten of lopen. Ze zit
daarom in een aangepaste rolstoel, die niet
vervoerd kan worden in
een normale personenauto. Haar vader nam
contact met ons op om
hun wens in vervulling te
laten gaan. Mede dankzij
onze donatie heeft familie Ahansal de gewenste
aangepaste rolstoelbus
aan kunnen schaffen.

Sam

VAN DOMMELEN
LEEFTIJD
13 jaar
WENS
Een elektrische
hockeyrolstoel
DONATIEBEDRAG
€ 3.000
DATUM DONATIE
11 november 2015

Wesley
JANZON

LEEFTIJD
7 jaar
WENS
Even ertussenuit
DONATIE
Jaarabonnement
Diergaarde Blijdorp
DATUM DONATIE
11 november 2015
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CASE
Sam was door het dolle
heen toen hij zijn elektrische hockeyrolstoel in
ontvangst mocht nemen.
Door de spierziekte waar
Sam aan lijdt, zit hij in een
rolstoel. Mede dankzij
onze schenking kan Sam
nu zijn grootste hobby
blijven beoefenen: rolstoelhockey.

CASE
De tante van Wesley
wilde hem en zijn familie
een hart onder de riem
steken door ze een dagje
onbezorgd van elkaar te
laten genieten. Wesley
heeft acute lymfatische
leukemie. Hierdoor
moet hij vaak naar het
ziekenhuis en staat het
hele leven van zijn familie
op z’n kop. Care For Life
heeft een abonnement
op Diergaarde Blijdorp
voor het hele gezin cadeau gedaan. Nu kunnen
ze er regelmatig even
tussenuit.

Dan

DE RIDDER
LEEFTIJD
3 jaar

WENS
Weekendje weg
DONATIE
Een weekend naar
Center Parcs
DATUM DONATIE
11 november 2015

Aaltje
OOSDIJK

LEEFTIJD
12 jaar
WENS
Een bijdrage voor een
aangepaste rolstoelbus
DONATIEBEDRAG
€ 3.500
DATUM DONATIE
2 december 2015

CASE
Dan heeft Tubereuze
Sclerose. Bij Dan zitten
er abnormale cellen
op z’n hartje en in de
hersenen. Daarnaast
heeft hij epilepsie, waar
hij vaak last van heeft. Na
alle ellende en spanning
rondom het ziektebeeld
van Dan kon hij wel een
verwenmoment gebruiken. Dan en zijn familie
hebben van Care For Life
een weekendje Center
Parcs cadeau gekregen
om te ontspannen en te
genieten.

Bram
TEMPELAARS

LEEFTIJD
9 jaar
WENS
Een bijdrage voor een
aangepaste rolstoelbus
DONATIEBEDRAG
€ 3.500
DATUM DONATIE
10 juli 2015

CASE
Aaltje Oosdijk heeft
het Marden-Walker
syndroom. Ze zit in een
rolstoel, want ze kan niet
lopen en zelfstandig zitten. Aaltje moest telkens
uit de rolstoel en in de
auto worden getild. Het
tillen werd pijnlijk voor
Aaltje en slopend voor de
familie. Ze wilden graag
een aangepaste rolstoelbus, zodat ze op een
makkelijke manier met
Aaltje op pad konden.
Onze bijdrage heeft dat
mogelijk gemaakt.

CASE
Bram is rolstoelgebonden, vanwege de
hersenbeschadiging
die hij heeft opgelopen.
Hierdoor is hij lichamelijk
en verstandelijk beperkt.
Het was erg lastig voor
hem en zijn ouders om
met het hele gezin op
pad te gaan. Wat zijn we
blij dat we Bram en zijn
familie hebben kunnen
helpen!

Fabian
KLITSIE

LEEFTIJD
1 jaar
WENS
Een blijvende
herinnering van Fabian
DONATIE
Een fotoshoot
DATUM DONATIE
15 augustus 2015
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CASE
Care For Life organiseerde een fotoshoot voor
de ongeneeslijk zieke
Fabian. Met de fotoshoot
hebben we een blijvende herinnering kunnen
geven aan de ouders van
Fabian.

Soufyan
MAKOURI

LEEFTIJD
15 jaar
WENS
Een elektrische fiets
DONATIEBEDRAG
€ 2.198,55
DATUM DONATIE
18 november 2015

CASE
Nina heeft het syndroom
van West en is verstandelijk beperkt. De afgelopen
twee jaar zijn zwaar
geweest voor familie
Barnhoorn. Ze waren kind
aan huis in het ziekenhuis,
hebben lang in onzekerheid geleefd met een
nare diagnose als resultaat. Care For Life heeft
Nina en haar gezin een
weekend Center Parcs
geschonken, zodat ze er
met elkaar even tussenuit
konden.

Nina

CASE
Care For Life heeft een
stoere e-bike geschonken aan de vijftienjarige
Soufyan. Vanwege zijn
hartspieraandoening is
hij kortademig en is zijn
uithoudingsvermogen
verminderd. Met deze
elektrische fiets kan hij
toch ‘gewoon’ op de fiets
naar school, samen met
zijn vrienden.

BANHOORN

LEEFTIJD
2 jaar
WENS
Weekendje weg
DONATIE
Een weekend naar
Center Parcs
DATUM DONATIE
11 november 2015

Draag jij Care For Life

Jarno
PETERS

LEEFTIJD
4 jaar
WENS
Een bijdrage voor een
aangepaste rolstoelbus
DONATIEBEDRAG
€ 5.950
DATUM DONATIE
1 december 2015

een warm hart toe?

CASE
Jarno werd een tijdje
terug nog vervoerd in een
aangepaste buggy, maar
deze volstond niet meer.
Hij kan niet zelfstandig
eten en lopen en hij heeft
ook epilepsie. Het was
tijd voor een aangepaste
rolstoel, maar de auto
van familie Peters kon
deze niet vervoeren. Care
For Life heeft toen een
aangepaste rolstoelbus
aangeschaft voor Jarno.
Nu kan hij fijn met zijn
hele gezin op pad.

Laat een

donatie achter.

CARE FOR LIFE VIERT HAAR
VIJFDE VERJAARDAG
Care For Life zet zich in voor kinderen die chronisch, levensbedreigend of terminaal ziek zijn of een handicap hebben.
In de afgelopen vijf jaar hebben we het leven van veel hulpbehoevende kinderen aangenamer kunnen maken. Care
For Life biedt steun op het gebied van medische zorg en
hulpmiddelen, educatieve ondersteuning of het uit laten
komen van mooie wensen. De hulp die wij bieden is specifiek gericht op individuele hulpbehoevende kinderen. Op
deze manier kunnen we heel tastbaar een verschil maken
binnen onze samenleving.

Help jij ons mee?
Lees hoe je ons kunt

helpen
of

doneer direct

Care For Life streeft naar mooie momenten, zodat kinderen zich niet continu patiënt hoeven te voelen. Ook de
komende jaren blijft Care For Life zich inzetten voor deze
kinderen. Help jij ons mee? Geef ons een verjaardagscadeautje en doneer aan Care For Life!

5 jaar · sinds 2010

Ken je een kind dat chronisch, levensbedreigend, terminaal ziek of gehandicapt is?
Klik hier om hem of haar aan te melden.
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Meer informatie...
info@careforlife.nl of kijk op www.careforlife.nl
Bel 078 - 65 21 588, mail 		

WIL JIJ JE
OOK INZETTEN
VOOR CARE FOR LIFE?
Stuur een mail naar
info@careforlife.nl
of bel 078 652 15 88.
Wij denken graag
met je mee!

FR
ENDS
F
R IE
N DS
Donaties, sponsoren en samenwerkingen maken het mogelijk
om kinderen die chronisch
levensbedreigend, terminaal ziek
of gehandicapt zijn te steunen. In
2015 vonden allerlei activiteiten
plaats waardoor we meer mogelijk
hebben kunnen maken voor onze
doelgroep.
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DANSMARIEKES

Afgelopen jaar steunde de Miss
Nederland verkiezing Care
For Life als goed doel! Miss
Nederland zijn gaat namelijk
niet alleen om het uiterlijk, maar
zeker ook om het innerlijk. De
finalisten hebben allerlei activiteiten ondernomen om Care
For Life te helpen. In augustus
organiseerde zij een Flashmob
om aandacht te genereren voor
ons goede doel. 50 kinderen
dansten samen met de finalisten
van Miss Nederland voor Care
For Life op het Waagplein in
Groningen.
Bekijk de flashmob.

Eind september vond de Ibiza Regatta plaats. Maar liefst 25
zeilteams streden een week lang rondom het prachtige eiland
om de eerste plaats. Het 7 man sterke team 'Care For Life'
richtte zich niet alleen op het winnen van de race, zij hebben
zich gedurende de week ook ingezet ons goede doel, en met
succes! Team SLAM doneerde €500,00, team Sinner €250,00
en de organisatie van Ibiza Regatta doneerde € 500,00. De
meest bijzondere donatie kwam van Stichting de Helpende Zon.
Het team heeft tijdens de Ibiza Regatta kennis gemaakt met een
bestuurslid van Stichting de Helpende Zon. Ze was zo onder de
indruk van Care For Life dat ze bij thuiskomst samen met haar
medebestuursleden heeft besloten om € 10.000,00 te doneren
aan ons goede doel! Wat een prachtbedrag.
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SPAREN

De Care For Life donatiebox heeft gedurende
8 maanden bij Albert Heijn Puttershoek mogen
staat. Klanten konden hun statiegeldbonnen
doneren aan ons goede doel, en dat deden ze
massaal! De goed gevulde donatiebox leverde
ruim € 1200,00 op voor ons goede doel.
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CARE FOR LIFE

Bedankt,

Vijf enthousiaste studenten van de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam hebben ons
geholpen bij het ontwikkelen van een fundraising event.
Gedurende drie maanden hebben zij een concept
ontwikkeld, sponsoren aangetrokken en het event tot
uitvoering gebracht. En met succes! De projectgroep
heeft in totaal € 718,30 opgehaald. In het speelparadijs Bungelland in Rotterdam konden kinderen op een
woensdag komen ‘Spelen voor Care For Life’. De kinderen konden spelen in de hal, er was een kleurwedstrijd
georganiseerd, ze konden een optreden van een échte
clown bijwonen en er was een fotograaf die je mooi op
de foto nam.

CARE COSMETICS

SHOWTIME!
Stage Entertainment doneerde afgelopen jaar geheel belangeloos in totaal
250 musicalkaarten aan Care For Life.
Deze mochten wij verkopen en alle
opbrengsten kwamen ten goede van
ons mooie doel. Stage Entertainment
stelde kaarten beschikbaar voor de
musicals ‘Sonneveld in DeLaMar’’,
‘Spelen met Klei’ en ‘Billy Elliot’!

IBIZA REGATTA
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Care For Life ontving eind 2015 een warm
gebaar van cosmetica distributeur Care
Cosmetics. Onder de kerstboom vonden wij
een cheque ter waarde van € 30.000,00!
Jaarlijks doneert Care Cosmetics een prachtig
geldbedrag aan onze stichting, zodat wij vele
kinderwensen kunnen laten uitkomen.

SPELEN VOOR CARE FOR LIFE
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SCHENKINGEN
door Care For Life

1 35.527,55

Ontvangen

DONATIES PARTICULIEREN

1 3.374,86

Wij vinden het belangrijk om inzicht te geven in onze
financiële situatie. Want waar gaat het geld naartoe?
In dit overzicht laten we onze inkomsten en uitgaven zien
van het jaar 2015.

Ontvangen

DONATIES BEDRIJVEN

1 40.335,00
De Care For Life bestuursleden worden niet beloond vanuit het vermogen
van ons goede doel, maar kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die
zij hebben gemaakt bij het uitoefenen van hun bestuursfunctie.
Wij melden met trots dat er in het gehele bestaan van Care For Life nog nooit
declaraties van bestuursleden zijn ontvangen.
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HUISVESTINGSKOSTEN

1 457,09
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HOE IS HET MET?

ADRIAANS

In 2014 heeft Care For Life een bijdrage geleverd aan de

elektrische hockeyrolstoel van Rachel Adriaans. Ook benieuwd
hoe het nu met haar gaat? Lees gauw verder!

R

Rachel merkt grote verschillen tussen
de vorige en de nieuwe hockeyrolstoel.
Het is een hele fijne stoel en ze kan veel
sneller! Ze heeft ook veel meer aanspraak vertelt ze: “De rolstoel heeft een
hele bijzondere kleur en ik heb een
bordje achterop met “Girl Power”. Dat
vind iedereen super leuk en het wordt
bijna elke wedstrijd wel gefotografeerd!”

achel is inmiddels 17 jaar. Ze
is geboren met het EhlersDanlos syndroom. Dit veroorzaakt hypermobiliteit in zowel grote
als kleinere gewrichten. Een aantal
gewrichten, zoals de schouders,
de knieschijf en het kaakgewricht,
ontwrichten hierdoor erg gemakkelijk. Ze is rolstoelgebonden, maar dit
weerhoudt haar er niet van om vol
enthousiasme haar favoriete sport te
spelen: elektrisch rolstoelhockey.

Rachel is een hele goede speler. Ze
traint elke dinsdagavond en heeft om de
2 maanden een wedstrijd. In mei 2016
staat haar zelfs een Europese wedstrijd
te wachten. Deze vindt plaats in Zwitserland en Rachel is geselecteerd voor het
team! Ze speelt dan onder andere tegen
teams uit Duitsland, Frankrijk en teams
uit andere Europese landen. Volgend
jaar mag ze waarschijnlijk een klasse
hoger gaan spelen en haar droom is om
in het Nederlandse team te komen.
Wij zijn er van overtuigd dat dat je gaat
lukken Rachel, succes!

Vanwege haar beperking is elektrisch
rolstoelhockey een van de weinige sporten die zij kan beoefenen. Al een aantal
jaar hockeyt ze op school en sinds kort
ook in haar vrije tijd. Maar om echt goed
te worden in deze sport en om ook aan
wedstrijden mee te mogen doen was er
een speciale rolstoel nodig. Care For Life
doneerde € 3.000,00 zodat Rachel de
rolstoel kon bekostigen. Rachel heeft zelf
een grote rol gespeeld in het werven van
donaties en het benaderen van fondsen.
Dat heeft ze heel bedreven en knap
gedaan!

D E C E M B E R 2 0 1 4 | RACHEL ADRIAANS
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W I S T J E D AT. . .

LAST

BUT NOT LEAST...

… Care For Life in 2016 hét goede
doel is van de Lionsclub Voorne
Putten? Alle donaties die zij gedurende 2016 ophalen komen
ten goede van ons goede doel.

... Care For Lips haar eigen lippenbalsems heeft? De Care For Life
Sweet Lips Lip Balm heeft een
heerlijke aardbeiengeur en verzorgt de lippen! Nu te koop bij
schoonheidsinstituten en drogisterijen.

… Care For Life dit jaar 5 jaar bestaat? En dat vieren we feestelijk!
Zo ging zaterdag 2 april de online veiling van start. Allerlei gave
items zoals musicalkaartjes, een
echte Addy van den Krommenacker en een overnachting inclusief ontbijt in een directiesuite
van Hotel New York in Rotterdam,
worden verkocht aan de hoogste
bieder. Alle opbrengsten gaan
naar Care For Life! Bied hier mee
op gave veilingitems.

… Care For Life tegenwoordig
wekelijks 1 à 2 wensen ontvangt
voor kinderen? Het eerste jaar
was dit gemiddeld 1 keer per
maand.

Wij zijn ook te volgen op Facebook, like
ons en mis niks van onze initiatieven!
Ken je een kind dat chronische, levens
bedreigend, terminaal ziek of gehandicapt is? Klik hier om hem of haar aan
te melden.

… Care For Life een nieuwe
website heeft? Neem een
kijkje door hier te klikken.

BLIJF OP DE
HOOGTE!

Wil jij Care For Life ook een handje
helpen? Word donateur, laat hier je
donatie achter of stort direct op
IBAN NL 88 ABNA 0240492919.

Schrijf je hier in voor
onze nieuwsbrief.
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