Beste heer/mevrouw,

Wij vinden het nog steeds enorm bijzonder dat we jou mogen uitnodigen om met ‘onze’
Opkikkergezinnen te rijden tijdens de Opkikkerdagen.
Zoals we iedere keer weer merken, zijn de sportauto’s altijd een van de absolute
favorieten tijdens de evenementen.

Graag willen we je ook nu weer om hulp vragen voor deelname aan de evenementen dit
jaar. Onderstaand geven we de data weer waarvoor wij nog sportauto’s zoeken.
Deze dagen zal je, samen met andere sportauto’s met de gezinsleden uit de doelgroep,
gezinnen met een langdurig ziek kind, een bijzondere rit in de omgeving maken. Zien en
gezien worden in zo’n bijzonder voertuig is een droom voor velen.
De Opkikkerdag
Opkikkerdagen vinden plaats op de Eemhof, een Center Parcs locatie in Zeewolde. Voor
de aangemelde gezinnen schrijven wij een draaiboek gevuld met activiteiten die zijn
afgestemd op de persoonlijke wensen en interesses van de gezinsleden. Enkele
voorbeelden van activiteiten zijn:
·
·
·

·
·
·

Helikopter vliegen, sportauto, motor, quad, shovel, trekker, vrachtwagen rijden,
boeven vangen met de politie of in spoedtraining gaan bij de brandweer
Prins of prinses zijn, compleet met witte koets, kasteel en lakei. Genieten van
champagne, Koninklijke gebakjes in het kleinste kasteeltje van het land.
VIP zijn. Rondgereden worden in een door de politie begeleide limousine waarbij
er door rood licht gereden wordt en kruispunten afgezet worden voor onze VIPs.
Natuurlijk ontbreekt ook hier de chique chauffeur en de champagne niet!
Knuffelen met dieren zoals kalfjes, lammetjes, veulentjes, konijntjes of
bijvoorbeeld kuikentjes
Alle gezinnen krijgen een fotoshoot aangeboden. Voor onze doelgroep heeft dit
natuurlijk een wel een heel bijzondere meerwaarde.
Verder zijn er spectaculaire creatieve en muzikale activiteiten, activiteiten voor de
aller kleinsten en aller grootsten. Jongetjes, meisjes: kortom voor iedereen is er
iets dat aansluit.

Het circus kan langs komen en de favoriete BN-ers van de kinderen, noem maar op! Je
kunt het zo gek niet bedenken en het gebeurt tijdens de Opkikkerdag! In totaal zijn er
ongeveer 35 zeer diverse activiteiten waarmee wij een programma kunnen samenstellen
waarvan wij weten dat we de gezinnen een groot plezier doen. Ieder gezin wordt
vervolgens begeleid door één (of meerdere) persoonlijke vrijwilliger(s) die ze de gehele
dag in de watten legt en door het verrassingsprogramma meeneemt.
9.00 uur
10.00-12.00 uur
12.00 -13.30 uur
13.30- 15.30 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur

aanvang
start ochtendblok
pauze
start middagblok
concert
diner
uitzwaaiparade

Bovenstaand is het algemene tijdschema. Per evenement kunnen de tijden waarop je
nodig bent echter afwijken.
Data:
 22 april
 13 mei
 16 juni
 17 juni
 14 juli
 15 juli
 19 augustus
 18 september
 19 september
 7 oktober
 20 oktober
 3 november
 16 december
 17 december
Wij horen heel graag van jou of wij je misschien op één of meerdere van deze data in
kunnen zetten!
Met elkaar kunnen wij het mogelijk maken dat de leuke dagen voor deze gezinnen nét
iets langer zullen duren…
Opgeven kan bij Daphne Alosery: daphnevandiemen@opkikker.nl
Met hartelijke groeten,
Lotte Drieman & Daphne Alosery
Relatiebeheer
Versterkerstraat 3C, 1322 AN Almere
036-5386660
www.opkikker.nl

