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Dit is de vierde jaargang nieuwsbrieven van Stichting Prokkel, de organisator
en promotor van de Verstandelijk gehandicapten 2daagse. Van donderdag 9
tot en met zaterdag 11 juni is op ruim 200 plaatsen geprokkeld: prikkelende
ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.
Win een I-pad via het 3M Fonds
Bekijk het filmpje van de Prokkel en breng je stem uit, door te gaan naar
http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Kijk3M/look3M/fonds/gr
otegift/genomineerden/detail/?NominationId=136. De organisatie die van 1
juli tot en met 31 augustus de meeste stemmen heeft, krijgt een IPad. Die
verloten wij natuurlijk weer onder de Prokkelaars. Help je mee om te zorgen
dat we de IPad kunnen verloten? En misschien winnen we dan ook nog wel de
volledige prijs, te weten een bedrag van € 50.000.
Bruisende beelden foto wedstrijd
Het Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds zijn gefuseerd
onder de titel Meedoen. In verband daarmee hebben ze een Prokkel foto
wedstrijd uitgeschreven. Stuur je mooiste Prokkelfoto naar het Fonds. Kijk
voor meer informatie op www.prokkel.nl onder Bunnik (bruisende Prokkels in
beeld).
Wandelfeest Papendal 20 augustus
Op zaterdag 20 augustus vindt er een groot wandelevent plaats op Papendaal,
georganiseerd door het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk
gehandicapten. 4, 8 of 12 kilometer lopen, genieten van lekkere muziek en een
mooie omgeving. Het eerste Prokkelteam heeft zich al ingeschreven. Heb je
ook zin om mee te doen, ga da naar www.wandelfeest.nl. Je kunt je individueel
inschrijven, maar als je met vijf personen bent, ook als team. Dan betaal je
slechts voor vier personen (per persoon € 7,50). Je kunt je ook nog laten
sponsoren en zo geld ophalen voor het financieren van vrijetijdsactiviteiten
voor mensen met een beperking. Wil je niet wandelen, maar wel iemand
sponsoren, ook dat kan. Alle informatie vind je op www.wandelfeest.nl.

Geld ophalen voor je eigen lokale Prokkel
Het Fonds verstandelijk gehandicapten en het NSGK houden beide dit jaar
weer een collecte. Een deel van de opbrengst van die collecte mag je als
collecterende organisatie besteden aan een project in het kader van de
doelstelling van deze fondsen. Prokkelen valt daar ook onder. Heb je
belangstelling? Kijk bij www.fondverstandelijkgehandicapten.nl en
www.nsgk.nl voor de voorwaarden en hoe je er voor in aanmerking kunt
komen.
Prokkelen in 2012
Van verschillende kanten krijgen we de vraag wanneer in 2012 het Prokkelen
zal plaatsvinden. Uitgaande van de tweede vrijdag en zaterdag van juni wordt
het donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 juni, waarbij donderdag 7 juni naar
alle waarschijnlijkheid weer wordt uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag.
Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of
onjuist is. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kan op geen enkele wijze
rechten of aanspraken worden ontleend.
Colofon
De redactieraad bestaat uit de Prokkelambassadeurs en Marleen Hoogeboom.
Eindredactie Marian Geling.
Aanmelden/afmelden
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar
info@prokkel.nl
Afmelden nieuwsbrief
Prokkelen vindt plaats dankzij financiële ondersteuning van het VSBfonds, Stichting SPZ, SKaNfonds, Fonds NutsOhra, NSGK,
Start Foundation, MEE Nederland, PhiladekphiaSupport, Madurodam Steunfonds, VGN, Vereniging LFB, ’s Heeren Loo,
Stichting Instituut Gak, SKaN Fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Burgerweeshuis Haarlem en het Fonds verstandelijk
gehandicapten.

