
Nieuwsbrief
Phelps Stichting
voor spastici

61
In dit nummer:

• VUMC - Moving CP

• Stichting Shamajo – Fairs 

•  Stichting Paragames 

Breda – Paragames

•  Stichting Jorens – 

 Vakanties in Frankrijk

U kunt ons daadwerkelijk 

helpen te helpen!

IBAN NL57INGB0000001322 

Phelps Stichting te Bussum

 

Phelps Stichting voor spastici

Postbus 445

1400 AK Bussum

T 035-6929053

info@phelps-stichting.nl

www.phelps-stichting.nl

 

Wij willen u weer hartelijk danken voor de vele gulle giften die wij van 

u mochten ontvangen. Hiermee heeft u een bijdrage kunnen leveren 

aan projecten die ten doel hebben een positieve invloed te leveren aan 

het leven van jonge en volwassen mensen met een of andere vorm van 

spasticiteit. 

Zo is er met uw hulp o.a. belangrijk wetenschappelijk onderzoek van het 

VUMC gefinancierd, Stichting Shamajo heeft haar landelijke fairs kunnen 

organiseren, Stichting Paragames Breda haar Paragames, en Stichting 

Jorens haar vakantiereizen in Frankrijk.

 

VUMC – Moving CP
Het onderzoek richt zich op een verbeterde loopdiagnostiek bij kinderen 

met cerebrale parese met behulp van de Grail. De Grail bestaat uit een 

loopplatform met twee loopbanden, waar het kind op loopt, met daar 

omheen een gebogen manshoog scherm en drie camera’s die de 

bewegingen registreren. Op het scherm kunnen verschillende virtuele 

omgevingen worden getoond die tijdens het lopen meebewegen. 

Door deze “virtual reality” omgeving is het kind minder snel moe, loopt 

het langer door en kan er dus een betere diagnostiek plaatsvinden.

De protocollen die bij dit onderzoek worden opgesteld, worden beschikbaar 

gesteld aan alle medische centra die in het bezit zijn van zo’n Grail. 

De Phelps Stichting heeft € 50.000,00 aan dit onderzoek gedoneerd.

Beste Vrienden van de Phelps Stichting,

U kunt ons daadwerkelijk helpen te helpen!
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Stichting Shamajo is een wensstichting en organiseert 

jaarlijks diverse evenementen, waaronder Fairs voor 

gehandicapten. De attracties zijn zoveel mogelijk 

aangepast aan de handicaps, zodat iedereen op 

zijn/haar eigen tempo en op zijn/haar eigen manier 

intens kan genieten. Er is een grote draaimolen die 

ook voor onze rolstoelgebruikers toegankelijk is ge-

maakt, een ouderwetse zwanenzweefmolen en een 

Stichting Shamajo – Fairs

Stichting Jorens is een oude bekende van de Phelps 

Stichting. JORENS is een samenvoeging van twee 

namen: Joris en Rens, 2 rolstoelgebonden jongens 

die jarenlang met hun familie op vakantie in Neder-

land gingen met Stichting de Wigwam. De gezinnen 

van Joris en Rens (en bij navraag vele andere gezin-

nen) wilden graag met eenzelfde formule als bij 

Stichting de Wigwam ook eens naar het buitenland 

op vakantie. Het is natuurlijk heerlijk om er met het 

hele gezin even tussenuit te gaan. Maar met een 

zoon of dochter met een beperking is het vinden 

Stichting Jorens – 
Vakanties in Frankrijk

Stichting Paragames Breda – Paragames
Stichting Paragames Breda organiseert een 2 jaarlijks sportevenement: de Paragames. Tijdens dit evene-

ment komen sporters uit binnen- en buitenland van alle niveaus naar Breda om hun sport te beoefenen. 

Elke gehandicapte (aankomend) sporter is een potentiële deelnemer: van topsport tot breedtesport en 

vanuit het buitenland tot Breda. Naast de Paralympische Spelen is dit evenement een van de weinige 

waar zoveel verschillende sporten op hetzelfde moment plaatsvinden en sporters elkaar kunnen treffen. 

De Phelps Stichting heeft € 5000,00 geschonken.

van een leuke vakantiebestemming voor élk gezins-

lid en met name in het buitenland niet eenvoudig. 

Speciaal voor deze gezinnen zijn de moeders van 

Jorens en Rens een initiatief begonnen, namelijk 

het organiseren van zomervakanties in Frankrijk 

met een zelfde formule als Stichting de Wigwam. 

Zo kan het hele gezin met behulp van een grote 

groep vrijwilligers genieten van een welverdiende 

vakantie in Frankrijk.

De Phelps Stichting heeft aan dit project € 3.000,00 

geschonken.

snelle rupsbaan. Ook is er een zweefbank en zijn 

er botsauto’s. Het geheel wordt opgeluisterd door 

een nostalgische muziekcarrousel. Verder is er een 

poffertjeskraam, een Oud-Hollandsche gebak- en 

oliebollenkraam en een suikerspinkraam. Ook zijn 

er clowns en rijden er huifbedden waarbij gebruik 

kan worden gemaakt van een tillift.

De Phelps Stichting heeft € 10.000,00 geschonken 

aan dit sympathieke project.


