Belangrijk nieuws over de collecteweek
Voor u als inwoner van Bakkeveen is dit geheel nieuw dat er maar één keer een collectant aan de
deur komt. In de week van 18 t/m 24 oktober is de gezamenlijke collecteweek in Bakkeveen en dan
kunt u een collectant verwachten die collecteert voor 14 goede doelen.
Hoe krijgt de collecte vorm
In het weekend voor de collecteweek valt er een envelop bij u in de brievenbus. In deze envelop zit
een invulformulier waarop u uw donatie kunt invullen. U doet het formulier samen met uw donatie
terug in de envelop en plakt deze dicht. Aan het eind van de collecteweek komt een collectant de
envelop weer ophalen in een verzegelde emmer. De collectant zorgt dat de emmer terug komt bij de
organisatie van de collecteweek. Zij handelen het verder af met de deelnemende fondsen en goede
doelen. Alle informatie en regelementen zijn terug te vinden op www.bakkeveen.nl/collecteweek
Deze fondsen en goede doelen doen mee bij de collecteweek
Hier is in het kort informatie over de deelnemende fondsen en goede doelen. Voor meer informatie
en hun werk kunt u terecht op hun website.
Hersenstichting
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te
genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken voeren zij onderzoek uit, geven
voorlichting en voeren vernieuwende projecten uit. Door kennis te verzamelen en te delen, kunnen
meer mensen worden geholpen.
Voor meer informatie: www.hersenstichting.nl
Amnesty Internationaal
Amnesty voert actie voor een wereld waarin respect heerst voor alle mensenrechten van alle
mensen, waar ook ter wereld.
Voor meer informatie: www.amnesty.nl
Reuma Nederland
De sleutel om reuma de wereld uit te helpen is wetenschappelijk onderzoek. Reuma Nederland is de
belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk reuma-onderzoek in Nederland. Ook
draagt Reuma Nederland bij aan betere behandelmethoden en geven zij voorlichting over reuma.
Voor meer informatie: www.ReumaNederland.nl
Hartstichting
De Hartstichting en Stichting Hartekind steken samen € 3 miljoen in nieuw groot onderzoek naar het
eerder herkennen en beter behandelen van de gevolgen van aangeboren hartafwijkingen. Het doel is
dat meer mensen met een bouwfoutje in hun hart gezond oud worden.
Voor meer informatie: www.hartstichting.nl

Kinderhulp
Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Met gelijke kansen voor de toekomst. Eén dag zonder
zorgen. Steun kinderen in armoede. Een fiets, warme winterjas, zwemles of zelfs een gevulde
broodtrommel… Voor de 300.000 kinderen die in Nederland in armoede opgroeien is dit niet
vanzelfsprekend.
Voor meer informatie: www.kinderhulp.nl
Longfonds
Mede met uw steun proberen onderzoekers binnen 5 tot 7 jaar kapot longweefsel bij patiënten met
COPD te herstellen.
Voor meer informatie: www.longfonds.nl
Epilepsiefonds
In Nederland leven 200.000 mensen met epilepsie. De aandoening is op dit moment nog niet te
genezen. Het Epilepsiefonds financiert onderzoek om de genezing van epilepsie zo snel mogelijk
dichterbij te brengen
Voor meer informatie: www.epilepsiefonds.nl
KWF
Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. De gevolgen zijn vaak overweldigend. Als je het
zelf hebt. Maar ook als je iemand kent met de ziekte. Voor al die miljoenen mensen maken we al
ruim 71 jaar het verschil. We zetten ons in voor initiatieven die mensen verder helpen. Dat betekent
niet alleen kanker bestrijden maar ook maken wij ons hard voor een beter leven met kanker.
Voor meer informatie: www.kwf.nl
Prinses Beatrixspierfonds
In Nederland lijden ruim 200.000 mensen aan een spierziekte. Sommige zijn dodelijk, sommige zijn
erfelijk, ze hebben allemaal een verlammend effect op de spieren. Een ziekte die spieren aantast, tast
het hele lichaam en daarmee ook het hele leven van een persoon aan. Het Prinses Beatrix Spierfonds
financiert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar verbetering van de kwaliteit van leven
van patiënten.
Voor meer informatie: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
Rode Kruis
De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan lokale projecten van het Rode Kruis in
Friesland. Er is gekozen voor het ontwikkelen en aanschaffen van materialen voor verschillende
projecten, zoals Red Cross Quest, reanimatiecursussen, Kind Onder Vuur en Break the Silence Disco.
Voor meer informatie: www.rodekruis.nl

Nierstichting
De gemiddelde wachttijd voor een donornier is 3 jaar. Voor veel mensen die wachten op een
donornier komt die te laat. De Nierstichting wil dat meer mensen met nierfalen tijdig en het liefst
voordat de dialyse start, een donornier krijgen. Het geeft nierpatiënten hun leven terug.
Voor meer informatie: www.nierstichting.nl
Nederlandse brandwonden stichting
De brandwonden stichting gaat voor de beste brandwondenzorg aan patiënten met de hoogst
mogelijke kwaliteit van leven en de meest effectieve preventie.
Voor meer informatie: www.brandwondenstichting.nl
Alzheimer Nederland
Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel hebben 270.000 mannen en vrouwen in Nederland
de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar
een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de
familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich – samen met zo veel mogelijk anderen – voor
hen inzetten.
Voor meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl
Leger des Heils
Het Leger des Heils is vaak het laatste vangnet voor mensen in problemen. De deuren van de
buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan open voor iedereen. Er worden wekelijks inloopochtend,
maaltijden en activiteiten georganiseerd. Het Leger des Heils krijgt geen subsidie.
Voor meer informatie: www.legerdesheils.nl

De organisatie van de collecteweek hoopt op een mooi resultaat voor de deelnemende fondsen en
goede doelen. Het eindresultaat maken wij zo snel mogelijkheden bekend op de site van Bakkeveen
en in de slûswachter.
Voor vragen kunt u mailen naar collecte@bakkeveen.nl of bellen naar 0643539992
Bestuur stichting collecteweek Bakkeveen

