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G*acht bestuur,

Voor de investeringskosten voor de aanschaf van een duofiets vragen wij, Stichting Beweeg

je Vrij, u om een bijdrage.

Aanleiding voor de oprichting van anze stichting, is de ervaring van de toen Z4-)arigeBob

Verhaegh. wiens leven door een noodlottig ongeval binnen enkele seconden drastisch

veranderde. Bob heeft dezelfde belevingswereld als voor het ongeluh maar wordt dagelljks

geconfronteerd met het anders zijn. Toch wil hij hetzelfde beleven als zijn leeftijdsgenoten.

Sporten in de vorm van fietsen en rennen. Op I juni 2017 startte Bob met 3 anderen met een

lichamelljke beperking een triatlon met als doel het onmogeliike aangaan. Tijdens deze tocht
ontdekte Bob dat hij veel plezier beleeÍde aan het fietsen en rennen. Dit fietsen werd

mogelijk gemaakt met een duofiets eí! een speciale renrolstoel. 8ob wil middels de Stichting

Beweeg je Vrij een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen met een mobiliteitsbeperking.

lnmiddels heeft Stichting Beweeg je Vrij al 2 duofietsen, 2 renrolstoelen en 1 rolstoelfiets

kunnen aanschaffen. We hebben een ANBI status bij de belastingdienst verkregen. Vanuit

Peel en Maas, maar ook daarbuiten hebben alveel mensen met een mobiliteitsbeperking,

maar ook eenzame ouderen en mensen met dementie, gebruik kunnen maken van deze

specia le fietsen/renrolstoelen.

Er zijn contacten gelegd met organisaties, instellingen en ondernemers die binnen hun

netwerk Stichting Beweeg je Vrij een warm hart toedragen door acties te organiseren of
publiciteit te geven aan onze stichting.

Onze stíchtíng heeft vrijwilligers die wekelijks gaan rennen met jongeren met een beperking.

Familieleden of vrienden gaan met hun familielidlvriend met een beperking zelf fietsen met

de duofiets. Vaak wordt de duofiets uitgeleend bij familie uitjes.

Met een 3du aan te schaffen duofiets willen onze vrijwillígers gaan fietsen met mensen met

dementie, eenzame ouderen en/of mensen met mobiliteitsproblemen. Wekelijks krijgen we

hiervoor aanvragen bi nnen.

lnmiddels staat een duofiets gestald bij De Fabriek in Maasbree. De andere duofiets staat bij

ouders van Bob, Veldsehuizen 23 te Maasbree, waar ook de rolstoelfiets en renrolstoel staat.

De andere renrolstoel bevindt zich bij een vrijwilliger.



Met deze aanschaf kunnen we voorkomen dat er mensen met beperkingen in een isolement

raken. We willen de participatie en integratie van deze mensen bevorderen in de

samenleving.

We hebben inmiddels een offerte aangevraagd bij BreeBike te Maasbree. De kosten voor een

duofiets bedragen bijna € 10.000 euro. De duofiets wordt dan voozien van hoge

rugleuníngen, anti decubitus zitting, speciale spaÍken voor de onderbenen, speciale stoel die

opzij gedraaid kan worden, armleuningen en veiligheidsgordel.

Graag komen wij in aanmerking voor een donatie van Stichting Van Straatenfonds.

Onze aanvraag willen w!' persoonlijk nog graag toelichten, als dat nodig rnocht zijn.

Met vriendelijke groet,

filmpje you tube maak zaterdag een ritje op de fíetsen van Beweeg je Vrij

Stichting Beweeg je


