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Voorwoord

Op 28 mei 1999 werd de stichting De Benen Nemen opgericht in Lelystad.

De Stichting heeft ten doel steun te bieden aan mensen met een beenamputatie.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het zorg dragen voor erkenning en herkenning van mensen met een
beenamputatie
b. het geven van informatie aan mensen bij wie reeds een been is geamputeerd is en
aan diegenen bij wie een beenamputatie op korte termijn plaats zal vinden
c. Zowel nationaal als internationaal - al datgene te doen of te laten verrichten wat
naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is
d. Lotgenotencontact: Telefonisch werden mensen te woord gestaan, die de hulp
inriepen ten behoeve van het lotgenotencontact. De bedoeling ligt in het opzetten
van een hulp- en informatielijn, afhankelijk van subsidie.

Inmiddels is het boek “De benen nemen” verschenen, dat voorlichting en informatie
moet geven aan mensen bij wie een amputatie op korte termijn zal plaatsvinden of
kortgeleden zijn geamputeerd. Herkenning en erkenning geeft het boek “De benen
nemen” aan hen die reeds langer geleden zijn geamputeerd. In dit boek zijn de
adressen vermeld, die verband houden met revalidatie en prothesevoorziening.
Het boek wordt uitgegeven door:
Kosmos-Z&K Uitgevers
Utrecht/Antwerpen
ISBN 90 215 8796 3
prijs: fl. 29,90

Op 15 november 1999 werd het boek aangeboden aan Mw. Erica Terpstra in het
Revalidatiecentrum in Amsterdam. Zeer spontaan bood zij haar adviseurschap aan.
Direct na de oprichting werd een begin gemaakt met de voorbereiding van
publiciteitsactiviteiten.
Eén rekening kwam bij de stichting binnen, (Kamer van Koophandel), die spontaan
betaald werd door Bols & Bouman b.v. te Lelystad.

Al met al mogen we terugkijken op een succesvol eerste halfjaar.

Els Cats
Voorzitter stichting De Benen Nemen



Bestuur

Voorzitter: E.C.C. Cats Lelystad

Secretaris: H.J.G. de Jong Naaldwijk

Penningmeester: L.J. Cats Lelystad

Algemeen bestuurslid: G.J.M. v.d. Maazen Loon op Zand

adres: stichting De Benen Nemen
Parkhaven 67
8242 PG Lelystad
Tel: 0320-261518
E-mail: l.j.cats@hccnet.nl
Internet: http://come.to/debenennemen
Postbank nr. 8287222
K.v.K. nr. 39070228 Lelystad



Medewerkers

Talloze mensen, (zowel particulier als beroepsmatig) hebben bijgedragen om de
stichting De Benen Nemen te ontwikkelen.

Daarbij moet gedacht worden aan:
Het ontwerpen van de folder “Laat ze lopen”
Het produceren van de folder “Laat ze lopen”
Het verspreiden van de folder “Laat ze lopen”

Het ontwerpen van het briefpapier en enveloppen
Het produceren van het briefpapier en enveloppen
Het voorbereiden van de Web site
Mede afhankelijk van de aangevraagde subsidie willen we medewerkers
aanstellen ten behoeve van het lotgenotencontact.

Sponsors

Grafisch ontwerpburo Vormaat, Cadier en Keer,
Drukkerij Pal, Duivendrecht
Drukkerij van Meersbergen, Waalwijk
Notaris Hak & Rein Vos, Lelystad
Bols & Bouman b.v., Lelystad
L.J. Cats, Lelystad

Giften

In totaal mocht de stichting ¦ 3.804,25 aan giften en ¦ 16.665,95 van sponsors
ontvangen, waarvoor heel hartelijk dank.
Bijzonder was de gift van de Plattelandsvrouwen, afd. Lochem die een kerstcollecte
hielden.



Media aandacht:

De voornaamste doelstelling hierbij zal het vergroten van de naamsbekendheid zijn.
Stichting De Benen Nemen wil zich bekend maken als een organisatie die uitsluitend
met vrijwilligers werkt, die zich belangeloos inzetten voor haar doel.

Tot nog toe zijn de volgende publicaties verschenen:
3-8-1999 Dagblad Trouw

oktober 1999 Top Santé

oktober 1999 Blad van Verzorgenden

oktober 1999 Nieuwsbrief SLWB

3-11-1999 Amsterdams Stadsblad

13-11-1999 Dagblad Flevoland, Zwolse Courant

17-11-1999 KRO ontbijt t.v.

20-11-1999 RTL 5 in het land

november 1999 Boekblad

december 1999 Vrouwen van Nu

Buitenland:

In september 1999 hebben de voorzitter en de penningmeester tijdens hun vakantie
in New York een bezoek gebracht aan de Amputee Coalition of America in Long
Island.
De voorzitter van de ACA beloofde de voorzitter van De Benen Nemen, dat indien zij
een artikel schreef het geplaatst zal worden in “First Step” en “inMotion”.

In juli 2001 is het ISPO congres in Glasgow Schotland. Stichting De Benen Nemen
wil hieraan deelnemen, dit zal afhankelijk zijn van subsidies.
Tip:

bezoek ook onze web-site: http://come.to/debenennemen



Plannen voor het jaar 2000

In januari zal de Stichting de mensen die in 1999 een gift hebben geschonken een
persoonlijke bedankbrief ontvangen.

Er zal een web-site worden ontwikkeld: http:/come.to/debenennemen
De folder zal vertaald worden in:
Frans
Duits
Engels
Spaans
Italiaans
Turks
Arabisch
Hebreeuws
Fins
Zweeds
Noors

De voorzitter van de stichting De Benen Nemen, tevens auteur van het boek “De
benen nemen” wil lezingen gaan houden.

De mogelijkheid wordt onderzocht of we dit jaar een landelijke zwemactie “De Benen
Geven” kunnen organiseren, waarbij de zwemmers zich laten sponsoren.



Zo helpt u stichting De Benen Nemen

Door het boek De Benen Nemen te kopen. De royalty’s ontvangen uit de verkoop
van het boek De Benen Nemen gaan naar de stichting De Benen Nemen.

Bijdrage en subsidies: een aanvraag is hiervoor ingediend bij het Patiëntenfonds en
Humanitarian Resources.

Giften: gironr. 8287222
Erfstellingen, legaten en schenkingen. Hoe u de stichting De Benen Nemen bij
testament kunt gedenken kunt u informeren bij uw notaris. Zij kunnen u ook inlichten
over het schenkings- en successierecht. Stichting De Benen Nemen beveelt hiervoor
notaris Hak & Rein Vos te Lelystad aan.

Loffelijke initiatieven
Spontane acties worden ondersteund door de stichting De Benen Nemen.
Zie kerstactie Plattelandsvrouwen Lochem.
Jubilea, bedrijfsvernieuwing in de vorm van een collecte.
Sponsoractie
Veilingen

Geef de folder door:

U kunt de folder “Laat ze lopen” gebruiken om de naamsbekendheid van de stichting
De Benen Nemen te vergroten door de folder op andere plaatsen neer te leggen.
Gooi de folder niet weg, maar geef het door aan:
* medebeenprothesegebruik(st)er
* revalidatie
* ziekenhuis (vaatchirurgie, oncologie, traumatologie, patiëntenvoorlichting)
* instrumentmaker
* hulpverlener (fysio-, ergo-, sporttherapeut)
* familie, vrienden en kennissen
* bibliotheek (openbaar, medisch-ziekenhuis)
* huisarts
* opleiding tot verzorgenden
* zorgverzekeraar
* kerk


