
 

 

Belangrijk nieuws over de collecteweek 2022 

Ook dit jaar is er weer de gezamenlijke collecteweek in Bakkeveen. In de week van 23 t/m 29 

oktober kunt u een collectant verwachten die collecteert voor 15 goede doelen. Het is alweer voor 

de derde maal dat u een collectant van de Collecteweek aan de deur kunt verwachten. 

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. Het formulier is ook voorzien van een QR-code waarmee u 

uw gift digitaal over kunt maken. Dit heeft onze voorkeur, maar vergeet dan niet om het formulier 

mee te geven aan de collectant. Aan het eind van de collecteweek komt een collectant de envelop 

weer ophalen in een verzegelde emmer. De collectant zorgt dat de emmer terugkomt 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 informatie over de deelnemende fondsen en goede doelen. Voor meer informatie en hun 

werk kunt u terecht op hun website.  

Hersenstichting 

Al meer dan 30 jaar leggen we verbanden tussen verschillende soorten aandoeningen. Want als je 

iets leert over de ene aandoening, kan dat ook van betekenis zijn voor een andere. Zo vinden we 

steeds meer oplossingen om de hersenen gezond te kunnen houden, beter te behandelen en 

mensen met een hersenaandoening te helpen meedoen in de maatschappij.   

Om dat te bereiken, werken we samen met onderzoekers, professionals, patiënten 

en het publiek. Elke dag opnieuw. Met elkaar hebben we één doel voor ogen: 

gezonde hersenen voor iedereen. Wij willen er voor iedereen zijn en – als het maar 

even kan – iedereen helpen. Door te blijven kijken hoe aandoeningen voorkomen of behandeld 

kunnen worden en door te zorgen dat mensen met een hersenaandoening kunnen meedoen in de 

samenleving.   Dat doen we door onderzoek en innovaties te financieren, voorlichting te 

geven en het belang van onze hersenen overal op de agenda te zetten. 

 

Voor meer informatie: www.hersenstichting.nl 

Amnesty Internationaal 

Amnesty International onderzoekt mensenrechtenschendingen.  Dit doen ze via rapporten, 

persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om 

de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt 

Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. 

Voor meer informatie: www.amnesty.nl 
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Reuma Nederland 

Artrose, onaangenaam... 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 

Iedereen een gezond hart. Dat is onze missie. Het is onze ambitie om meer mensen langer te laten 

leven met een gezond hart. Met een betere kwaliteit van leven en meer hartgezonde levensjaren 

Minder mensen moeten daadwerkelijk een hart- of vaatziekte krijgen en bij spoedsituaties moet 

sneller worden gehandeld. Dat kunnen we bereiken door meer mensen bewust te maken van hun 

risico op hart- en vaatziekten en door meer mensen te helpen gezond(er) te leven. Zo kunnen we het 

risico verlagen.  

Voor meer informatie: www.hartstichting.nl  

Kinderhulp 

1 op de 12 kinderen groeit in Nederland op in armoede. Dat er thuis weinig geld is, merken zij overal 

en altijd. Kinderhulp helpt. Met iets groots, of iets kleins. Iets dat ze de kracht geeft om mee te doen. 

Bijvoorbeeld met een dagje uit, fiets, opleiding, kleding of door ons project Kinderzwerfboek, 

waardoor alle kinderen thuis kunnen genieten van een mooi boek. Dingen die heel gewoon lijken, 

maar toch het verschil maken. Nu en in hun toekomst. 

Voor meer informatie: www.kinderhulp.nl  

Longfonds 

Onze missie is: longziekten de wereld uit en bijdragen aan een gezonder en gelukkiger leven voor 

mensen met een longziekte. We zetten ons in voor een wereld waar iedereen vrij kan ademen.         

De collecteopbrengst investeren we in onderzoek dat astma bij kinderen in de toekomst moet 

voorkomen. 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 

EpilepsieNL 

EpilepsieNL is de community van 200.000 Nederlanders met epilepsie en hun omgeving. Samen met 

onze community zamelen wij geld in voor toponderzoek en voorlichting. Als organisatie streven wij 

naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie door onderzoek te 

financieren, relevante kennis te delen en waardevolle informatie te bieden én de persoonlijke relatie 

aan te gaan. Wij zijn EpilepsieNL en gaan samen in de aanval voor mensen met epilepsie en hun 

omgeving.  

Voor meer informatie:  www.epilepsie.nl   

  

http://www.reumanederland.nl/
http://www.hartstichting.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
http://www.longfonds.nl/
http://www.epilepsie.nl/


 

 

MS Fonds 

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het is de meest invaliderende ziekte onder jonge 

mensen. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en 

beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor 

verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland ondervinden 25.000 mensen dagelijks 

de gevolgen van de chronische en progressieve ziekte MS. De eerste symptomen treden meestal op 

tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. 

Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Het Nationaal MS Fonds 

financiert onder andere wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van MS, betere behandelingen 

en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS. 

 

Voor meer informatie:  www.nationaalmsfonds.nl   

KWF 

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je 

geeft, kanker ontwricht je leven. We zijn tegen kanker en vóór het leven. Voor op tijd erbij zijn. Voor 

de juiste behandeling. Voor je leven weer op de rit krijgen. Voor de beste zorg. En voor de grote en 

kleine dingen die het leven zo mooi maken. KWF investeert in het leven. Daarom financieren we niet 

alleen levensveranderend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen 

die leeft met en na kanker. Samen maken we het verschil. Omdat er zoveel is om voor te leven.  

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 

Nierstichting collecte voor kinderen met een nierziekte. Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien 

met een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen. Alle donaties dragen bij aan een toekomst 

waarin nierziekten genezen kunnen worden. Kinderen met een nierziekte hebben weinig energie, 

mogen niet eten en drinken wat ze willen, moeten veel zware medicijnen slikken en soms zelfs 

dialyseren. Dat is slopend. Maar ze geven niet op. Tom Oostrom, directeur Nierstichting: “Elke dag 

weer vragen deze doorzetters het uiterste van zichzelf om gewoon te léven. Jonge helden zijn het. 

Voor hén willen wij er zijn. Nu en later.” 
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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 290.000 mannen en vrouwen in Nederland 

de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar 

meer dan 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 

 

ANBI 

Geld aan een goed doel doneren en dan aftrekken van de inkomstenbelasting aftrekken? Dat mag als 

het om een ANBI gaat. Wij zijn een ANBI-stichting dit betekend dat u uw gift kunt gebruiken bij uw 

jaarlijkse inkomstenbelasting aangifte. Maakt het toegezegde bedrag wel digitaal over. 

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 
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