De mensen achter Wensstichting“De Oppepper”
De initiatiefneemster en wijkverpleegkundige,
Lineke Steenhuis heeft met verschillende acties
de landelijke pers gehaald.
Wie zijn wij?
Wensstichting “De Oppepper” uit Abcoude is een particulier initiatief dat geheel draait op enthousiaste vrijwilligers. Wij werken zonder
structurele subsidie en werken samen met partijen en bedrijven om
zo samen, speciaal voor jou, een unieke Oppepperdag te organiseren.

Wensstichting
“De Oppepper”
Verwenmoment voor chronisch zieken
en hun sociale omgeving.

“Door OPPEPPER
een GLIMLACH”

ANBI-beschikkingnr. : 816086813

Zorgen wij toch samen voor!

De initiatiefneemster en wijkverpleegkundige, Lineke Steenhuis heeft
met verschillende acties de landelijke pers gehaald.
Op bezoek bij premier Balkenende en minister Pechtold heeft zij ook
de politiek van de noodzaak van deze unieke Wensstichting weten te
overtuigen. Samen sterker, samen maken wij het verschil !
Ben je langdurig ziek?
Bel 0294-777728 of mail naar oppepper@upcmail.nl met jouw
wens. Materiële wensen worden niet vervuld, maar laat ons vooral
weten waar je naartoe wilt, wat je nog eens wilt doen en wie je wilt
ontmoeten.
Wilt u helpen?
Dat stellen wij enorm op prijs! Helpen kan op alle mogelijke manieren,
in het groot of in het klein. Vanaf €35 per jaar ben je al donateur!

Rekeningnummer 52.70.65.803
Wensstichting De Oppepper, Abcoude
Meehelpen? Voor slechts €3,– p.m. maak
je ook het verschil
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Telefoon:
E-mail:
Website:
K.v.K:
Rek.nr:

0294-777728
oppepper@upcmail.nl
www.deoppepper.nl
30216818
527065803 ten name van
Wensstichting De Oppepper,
Abcoude

Gratis verwendag voor chronisch
zieke mensen en hun familie

Comité van aanbeveling:
Renate Dorrestein, Inge Diepman,Violet Falkenburg,
Ritchy Drost (UPC-NL) en
de burgemeesters van Amsterdam, Hilversum, Utrecht
en Abcoude en vele anderen…
Wij danken drukkerij Ruitenbeek, Weesp en
Ralph Paul Productions (vormgeving),Veenendaal
voor de belangeloze realisatie van deze uitgave.
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Wij zijn er voor alle mensen van alle leeftijden
en met alle soorten van chronische aandoeningen,
ieder mens zijn wens!

Ziek

Wilt u helpen?

Vrijwilliger worden?

Af en toe ziek zijn is de gewoonste zaak van de wereld. Je neemt

Dat stellen wij enorm op prijs. Helpen kan op alle mogelijke manieren,

Onze wensvervullers en ondersteuners geven het kostbaarste wat zij

een aspirientje, blijft een dagje thuis of gaat desnoods even langs een

in het groot of in het klein. Wilt u ons meehelpen als wensvervuller

die ander kunnen geven: tijd en aandacht. Heb je tijd, de juiste instelling

arts. Na een paar dagen ben je weer kiplekker en ga je door waar je

of als ondersteuner op kantoor? Geweldig, hoe meer vrijwilligerser

en capaciteiten, en spreekt dit leuke vak van wensvervuller je aan, kijk

gebleven was.Maar sommige mensen worden niet meer beter. Wat

meedoen, hoe meer Oppeppers wij kunnen uitdelen. Mocht dat niet

dan op de website en meld je aan. Samen maken wij het verschil en

leek op een griepje, een koutje of een pijntje blijkt een chronische

lukken dan kunt u ons natuurlijk ook ﬁnancieel ondersteunen door

geven de dag van hun leven !

ziekte.

acties of evenementen voor De Oppepper te organiseren of donateur
van de Stichting te worden! Hen even alle sores laten vergeten, even

Voor wie is die Oppepper?

En Dan..

geen beperkingen, gewoon doen!

Voor kinderen én volwassenen met een chronische ziekte in de wijde

Opeens moet je heel erg letten op wat je eet, kun je niet meer met

JA, voor slechts €35- per jaar word ik donateur en help jullie graag

omgeving van Amsterdam, Hilversum en Utrecht.

je vriendjes naar voetbal of moet je zelfs je baan opgeven. Sterker

mee met het uitdelen van al die Oppeppers.

(Amstel, Gooi, Venen & Vechtstreek)

nog, ook je naasten krijgen met jouw ziekte te maken: misschien kun

Ik stort mijn bijdrage op rekeningnummer: 527065803 ten name van

je bijvoorbeeld niet meer zelf in bad of boodschappen doen. Omgaan

Wensstichting De Oppepper, te Abcoude

met een chronische ziekte kleurt de dag voor alle betrokkenen en zelfs

Hoe gaat het aanmelden?
Iedereen kan iemand aanmelden, dat kunnen ouders, kinderen,

de toekomst.Wat als het erger wordt? Houden we dit vol? Omdat het

Sponsors

vrienden, leraren, buren, (verpleeghuis)-artsen, ziekenhuispersoneel of

dagelijkse leven op zich al moeilijk genoeg is, schieten leuke dingen er

Wat zijn de ﬁscale voordelen voor een ANBI?

andere personen uit de omgeving zijn. Bij de aanvraag hanteren we

vaak bij in. Maar waar knap je nu meer van op dan een dagje zorgeloos

Een ANBI erkende organisatie hoeft geen successierecht of schen-

bewust geen leeftijdsgrens. Alle mensen, jong of oud, groot of klein,

genieten?

kingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI

kunnen een Oppepper goed gebruiken.

ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Oppepper!

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld

Wie betaalt al die Oppeppers?

Daarom is er Wensstichting “De Oppepper”. Wij verzorgen

voor het recht van schenking.

Aan een Oppepper zijn geen kosten verbonden. Het geld is afkomstig

Oppepperdagen voor chronisch zieken en hun naasten. Hoe jong of

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI,

van donateurs, acties georganseerd door vrijwilligers en derden, giften

oud je ook bent, er is altijd wel iets dat je nog héél graag zou doen of

kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

van particulieren, bedrijven en organisaties.

meemaken.

aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

De Oppepper organiseert de vervulling van jouw ultieme wens, van

Hoe komen we tot samenwerking? Via een oriënterend gesprek

De stichting krijgt geen subsidie van de overheid en is geheel

begin tot eind en natuurlijk gratis. Aan het eind van de dag krijg je als

maakt u uw wensen kenbaar, wij vertellen de mogelijkheden, de

afhankelijk van eigen fondsenwerving.

herinnering een fotoalbum of cd en heb je een Oppepper voor het

werkwijze en de verwachtingen. Daarna gaan we samen de match

leven te pakken!

maken en komen tot een activiteit waaraan we beiden maatschappelijk
voordeel en plezier beleven. Kijk ook nog even op de pagina voor ons

Een Oppepper is niet nodig om in leven te blijven,
maar wel om het vol te houden.
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sponsorbeleid.

Vrijwilliger worden?
Onze wensvervullers en ondersteuners geven het
kostbaarste wat zij die ander kunnen geven:
tijd en aandacht.
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