
Tjop Tjoppers uit Tuk rijden R66 voor 
goede (regionale) doelen

Tuk 7 september 2008,

Beste Solexvriend en ondernemer,

Solex rijden is iets bijzonders, wat het precies inhoudt die beleving is moeilijk te 
omschrijven, samen zijn, samen doen en wat voor elkaar over hebben zijn de 
belangrijkste factoren. Een poosje wat langer samen zijn met de Solex staat dan ook op 
de verlanglijst van menig Tjop Tjopper. Daarom besloten 20 Tjop Tjoppers, ter 
gelegenheid van hun 10 jarig bestaan, om de Route 66 te gaan rijden in de VS. Dit gaat 
eind september 2008 dan ook gebeuren. De organisatie is in volle gang.

Hierbij is ook het “iets voor een ander doen” aan de orde gekomen. Besloten werd om er 
een grote sponsorrit van te gaan maken waarbij al het sponsorgeld tussen de goede 
doelen wordt verdeeld. Het zoeken naar goede doelen is een moeilijke taak. Diverse 
doelen zijn dan ook de revue gepasseerd. Uiteindelijk is besloten dat we 3 doelen willen 
steunen. IndoShelter, en de regionale doelen Stichting Sport Verstandelijke 
Gehandicapten en 3 afdelingen van nationale vereniging de Zonnebloem.

De stichting Indoshelter:

Indoshelter is opgericht door 4 vriendinnen die in Semarang
(Centraal Java, Indonesië) wonen: Mardian van Raaij,
Emmy Heikamp, Ina Schnitzeler en Karin Bouwer.
Alle 4 zijn we zeer begaan met het lot van kinderen die
op straat leven. Veel kinderen, over de hele wereld, leven op straat. Ze krijgen weinig 
(gezond) voedsel, geen goede gezondheidszorg, geen onderwijs en ze leven onder zeer 
ongezonde en onveilige omstandigheden. Ook in Semarang zien wij deze kinderen op de 
drukke kruispunten. Kleine kinderen, die gebruikt worden om wat geld bij elkaar te 
sprokkelen voor hun ouders door te bedelen. In een aantal gevallen worden kinderen 
zelfs door hun ouders aan derden verhuurd die op die manier hun geld binnen halen. 
Deze kinderen leven onder erbarmelijke omstandigheden, komen uit zeer arme, 
gebroken families of uit families waar problemen als drugs-, alcohol- en gokverslaving, 
werkloosheid, seksueel misbruik etc. een rol spelen. Voor ons reden genoeg om actie te 
gaan ondernemen.

Wij zitten dicht op het vuur, hebben de mogelijkheid directe hulp te 
bieden, kunnen deze hulp coördineren, de uitvoering controleren en 
hierdoor hebben we volledige grip op de besteding van donaties. De 
voortgang van het project inclusief de financiële verantwoording kunt 
u volgen op onze website: www.indoshelter.com . Hier kunt u 
meer lezen over onze vrijwilligers, de kinderen en u vindt er foto’s en 
nieuwsberichten.

De regionale doelen

We willen een aantal dingen voor onze naasten gaan doen. We willen hen daar echter wel 
in betrekken. Zo willen we voor 3 afdelingen van de Zonnebloem een aantal 
evenementen gaan ondersteunen door voor geld te zorgen maar ook op de dagen zelf 

Huisje Indoshelter

http://www.indoshelter.com/
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fysiek aanwezig te zijn om de mensen daadwerkelijk te helpen. Het gaat om de 
afdelingen Steenwijk-Zuid, Steenwijk-Noord en Tuk-Steenwijk-Willemsoord.

Ook Stichting Sport Verstandelijk Gehandicapten (WWW.SSVG81.NL) willen wij gaan
Ondersteunen. SSVG heeft ten doel het mogelijk maken van sportbeoefening door 
verstandelijke gehandicapten, jong en oud. De volgende activiteiten worden aangeboden:
Zwemmen, fietsen, wandelen en line-dance. Ook hierbij willen wij proberen aanwezig te 
zijn.

Waarom ontvangt u nu dit schrijven?

De Tjop Tjoppers willen een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar rijden. Om dit geldbedrag 
bij elkaar te krijgen willen wij u om uw ondersteuning vragen. Ieder bedrag is natuurlijk 
welkom. We hebben echter een sponsorpakket voor u samengesteld met een 
commerciële en attractieve waarde, zodat het “bekende” mes aan twee kanten kan 
snijden.
Wij hopen dat wij u interesse hebben gewekt om dit project te gaan steunen.

In de bijlage vindt u het pakket welke wij hebben samengesteld. Dit pakket kost u 
€250,= waarbij U tevens kans maakt op een echte R66 Solex. U kunt natuurlijk ook 
een kleiner bedrag sponseren want elke bijdrage is van harte welkom. U maakt dan 
alleen geen kans op de R66 Solex. U kunt de donatie aan één van de Tjop Tjoppers 
meegeven of overmaken op rekeningnummer 918292972 ten name van Solex Route 
66. U ontvangt hiervoor, indien u dat wenst een, een factuur.

Daarnaast hopen wij u natuurlijk 30 oktober 2008 te mogen ontvangen op het 
ontvangstfeest voor solexrijders, sponsoren, familie en kennissen. Deze avond zal 
opgeluisterd worden door diverse activiteiten waaronder live muziek en natuurlijk de R66 
Solex verloting. De locatie wordt later nog bekend gemaakt op www.tjoptjoppers.nl.

Daarnaast krijgt deze actie ook landelijke aandacht. Nieuwsbank.nl, de organisatie die 
ervoor zorgt dat nieuws verspreidt wordt onder 5000 journalisten en andere media, heeft 
ons toegezegd dat zij gratis 10 persbericht aangaande dit onderwerp gaat plaatsen bij 
deze 5000 journalisten. Dit onderwerp heeft dus de komende 10 maanden volop de 
aandacht.Ook gaat er de laatste 2 weken een filmploeg mee van SBS 6 en staat bij 
aankomst in Chicago een filmploeg van CNN op ons te wachten.
Tevens wordt er in de plaatselijke nieuwsbladen de Stentor en Steenwijkercourant
veel aandacht aan ons besteed.

Met vriendelijke groet

De R66 sponsorcommissie van de Tjop Tjoppers.

Home: www.tjoptjoppers.nl
Email: sponsor@tjoptjoppers.nl
Rene Moritz            tel:06-53840893   email: r.f.moritz@mofrire.nl
Marco Kranendonk   tel:0521-512623       email: marcokranendonk@home.nl
Ernst Scheeringa     tel:0521-523899   email: ernstpas@home.nl

mailto:sponsor@tjoptjoppers.nl?subject=Sponsoring Tjoptjoppers route66
mailto:ernstpas@home.nl?subject=Sponsoring Tjoptjoppers route66
mailto:r.f.moritz@mofrire.nl?subject=Sponsoring Tjoptjoppers route66
mailto:marcokranendonk@home.nl?subject=Sponsoring Tjoptjoppers route66
http://www.tjoptjoppers.nl/
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Pakket 

Het pakket voor de liefhebber
Uw bedrijf krijgt een advertentie op de Route 66 pagina in de Opregte Steenwijker 
Courant in september 2008
U en uw partner worden uitgenodigd op de R66 receptie in oktober 2008. Onder het 
genot van een hapje en een drankje kunt u van gedachte wisselen met andere 
sponsoren
Foto met Uw logo ergens op een mooie locatie op Route 66
Vermelding op de site van de Tjop Tjoppers Route 66. Logo en reclametekst sturen 
naar Webmaster@tjoptjoppers.nl voor 20 September.
Er wordt een R 66 Solex verloot, welke de R66 heeft gereden. Er zijn slechts 22 
exemplaren van deze Solexen. U kunt dus een collectors item winnen. U ontvangt 1 
lot voor de verloting
Dit pakket kost u € 250,-. Natuurlijk ontvangt u hier een factuur van.

mailto:Webmaster@tjoptjoppers.nl
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Geachte Sponsor,

Hier bij ontvangt u een factuur voor het bedrag dat u hebt gesponsord.

Wij danken u voor uw ondersteuning. En hopen u te mogen ontvangen op de sponsor 
avond 30 oktober 2008.

Gesponsord bedrag: €

Factuur
Bedrijfsnaam :

Contactpersoon :

Adres :

PC woonplaats :

E-mail                      :

Deze factuur is in tweevoud uitgeschreven. Één exemplaar is uitgereikt aan de 
sponsor na betaling en één exemplaar is afgeven aan de sponsorcommissie R66

Dit bedrag is ontvangen door

Tjop Tjopper

Naam :

Handtekening voor ontvangst :


