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Voor u ligt onze nieuwsbrief met een samenvatting van een aantal 

projecten die wij mede dankzij uw hulp in de afgelopen periode 

hebben kunnen financieren. Wij danken u hiervoor hartelijk.

 

Stichting de Rode Beer
Stichting de Rode Beer is opgericht door Hendriecke & Jack Augustinus, in 

liefdevolle herinnering aan hun dochter Hanne Jolein. De rode beer was 

haar lievelingsknuffel en onlosmakelijk met haar verbonden. 

Het echtpaar heeft de stichting opgericht met als doel het realiseren van 

een vakantiehuis voor mensen met een handicap waar ze samen met 

ouders/vrienden/begeleiders optimaal kunnen genieten in een sfeer-

volle locatie, voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten. “Als je zorgt voor 

iemand met een beperking, of je ervaart zelf een beperking, dan moet 

het vakantiemoment een moment zijn van onbezorgd genieten. Juist op je 

vakantieplek heb je die faciliteiten nodig waardoor je samen optimaal kunt 

genieten en (intensieve) zorg goed uitgevoerd kan worden. En dat is onze 

droom die stap voor stap werkelijkheid wordt”, aldus het echtpaar Augusti-

nus. Voor de financiering van vakantiehuis de Rode Beer is een grote groep 

vrijwilligers druk in de weer. Zo is er een kringloopwinkel geopend waar 

men de leukste koopjes op de kop kan tikken. 

De Phelps Stichting heeft een bedrag van € 5.300,00 geschonken voor de 

aanschaf van een tilliftsysteem.

Beste Vrienden van de Phelps Stichting,

U kunt ons daadwerkelijk helpen te helpen!
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SlowCare is een bijzonder en nieuw zorgconcept. 

Hierbij wordt uitgegaan van zorg met liefde en 

aandacht voor mensen met een meervoudige 

beperking in een helende omgeving. De overhead 

en administratieve kosten zijn tot een minimum 

beperkt zodat de kosten voor de zorg ook lager zijn 

dan de reguliere zorgkosten. 

Ook dient de dagbesteding van de bewoners op 

maat te zijn en dient alles op loopafstand te zijn. 

Stichting Elzeneindhuis

Stichting de Wielewaal organiseert logeeractivitei-

ten en kinderthemaweken voor kinderen met 

een zware handicap. 

De zorg voor kinderen met een verstandelijke, 

lichamelijke en/of meervoudige beperking is niet 

eenvoudig en vanzelfsprekend. Op de ouders rust 

een enorme verantwoordelijkheid. In veel gevallen 

wordt er 24-uurszorg gevraagd, en dat 7 dagen per 

week. Maar dit geldt niet alleen voor de ouders. 

Op de rest van het gezin (broertjes en/of zusjes) 

wordt ook continu (onbewust) een beroep gedaan. 

In navolging op het grote succes van de Heliolympics 

in 2012 heeft Revalidatiecentrum Heliomare dit jaar 

voor de 2e keer de Heliolympics georganiseerd. 

De Heliolympics bieden tweeduizend kinderen, 

jongeren en volwassenen met een beperking de 

kans diverse sporten te ontdekken, waaronder 

zeilen, klimmen, boogschieten, handbiken en een 

indoorinstuif, bestaande uit rolstoelbasketbal, (zit)

volleybal en handbal.

Stichting de Wielewaal

Heliolympics

Wetenschappelijk onderzoek C-BiLLT vervolgonderzoek

De Phelps Stichting heeft € 65.000,00 beschikbaar gesteld aan het VUmc te Amsterdam voor 

onderzoek naar de ontwikkeling van taalbegrip van kinderen met Cerebrale Parese in de leeftijd van 

1,5 tot 11 jaar. Onderzocht wordt welke medische aspecten (type hersenbeschadiging, type en ernst 

motorische stoornis, inclusief wel of niet kunnen spreken), persoonlijke factoren en omgevingsfactoren 

van invloed zijn op deze ontwikkeling.

Het doel van de Wielewaal is het kunnen bieden 

van toegankelijke en betaalbare logeerweekenden 

en kinderthemaweken om deze mantelzorgers 

enigszins te kunnen ontlasten.

Dit realiseert de Wielewaal door bijdragen voor 

meerkosten van deze weekenden (aangepaste 

accomodaties, aangepast vervoer, scholing en plaat-

sing van vrijwilligers) aan fondsen zoals de Phelps 

Stichting te vragen.

De Phelps Stichting heeft een bedrag van € 10.000,00 

geschonken als bijdrage aan de meerkosten van 

deze logeerweekenden.

Heliomare organiseert dit evenement om aange-

past sporten te promoten, zelfverzekerdheid te 

vergroten, integratie te bevorderen en paralympisch 

sporttalent te stimuleren. Deelnemers ervaren de 

positieve relatie tussen sport, gezondheid, plezier en 

prestatie. Dit alles in het teken van de Olympische 

en Paralympische Spelen.

De Phelps Stichting heeft een bijdrage van

€ 8.000,00 geschonken aan dit sportieve evenement.

Andere pijlers waarop dit innovatieve concept is 

gebaseerd is een holistische mensvisie en een 

grote betrokkenheid van wijk- en buurtbewoners 

op basis van wederkerigheid.

Het Elzeneindhuis in Oss is een kleinschalige en 

duurzame energieneutrale woonvoorziening die de 

zorg volgens deze SlowCare visie gaat aanbieden. 

Het huis, een ouderinitiatief, dat onderdak biedt 

aan 24 jongvolwassenen met een meervoudige 

beperking, is een combinatie van wonen, zorg en 

dagbesteding en staat midden in een woonwijk. 

Naast het huis zijn er nog een activiteitencentrum, 

therapeutisch zwembad en 2 multifunctionele 

dagbestedingsruimten. De bedoeling is dat omwo-

nenden ook van deze faciliteiten gebruik kunnen 

maken.

De Phelps Stichting heeft voor dit mooie initiatief 

een bedrag van € 12.538,00 beschikbaar gesteld 

voor een snoezelruimte.


