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Aan: Annelies Delmoitié
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Beste, 
  
Het is al weer even geleden dat jullie van ons iets vernomen hebben……Maar wij hebben zeker niet 

stilgezeten, integendeel. Naar ‘jaarlijkse gewoonte’ hebben we ook in het  school- academiejaar 2017-

2018 projecten uitgewerkt met studenten. Het resultaat hiervan kunnen jullie terugvinden op onze site. 
Ook in 2018-2019 staat er een project in de stijgers…..maar daarover meer in de volgende nieuwsbrief. 
  
Daarnaast zijn we sinds dit jaar ook betrokken bij een Europees project rond de inclusie van 
sportactiviteiten  in het onderwijs, de jeugdbeweging, de sportclubs, voor kinderen met een beperking. Dit 

project kreeg de toepasselijke naam ‘sport 4-all’. 
  
Zij die een gebruiker zijn van Facebook zullen ook regelmatig onze informatie ontvangen die wij delen en 

kunnen bevestigen dat we ook op regelmatig op beurzen te vinden zijn.  
  
Echter, het spreekwoord ‘koken kost geld’ is ook op onze vzw van toepassing…..Vandaar dat wij ons:  

1. ook aangesloten hebben bij Trooper 

2. vanaf nu ook deel uitmaken van de ‘goede doelen’ van ‘de warmste week’ van studio Brussel/ 

Music for life ! 
Zij die onze vzw een extra steun willen geven, vinden hierover meer informatie verder in deze nieuwsbrief. 
  
Alvast veel leesplezier,  
Het Tolbo-team 
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Music for life - de warmste week komt eraan  
De Warmste week komt eraan. Over heel Vlaanderen zullen 

honderden acties plaatsvinden ten voordele van meer dan 

1000 goede doelen. Uiteraard is Tolbo vzw ook van de 

partij. Dankzij die vele acties kunnen wij mensen met een 

beperking blijven ondersteunen, maar dat kan enkel met jullie 

inzet. Organiseer zelf iets, motiveer je vrienden om voor ons 

te kiezen, neem deel aan de Warmathon of plan iets op het 

werk.  

Registreer je actie hier.  

 

 

 

 

 

Shop online en schenk zo 

centjes aan Tolbo vzw 

Een goed doel steunen was nog nooit 

zo eenvoudig. Trooper is een platform 

dat een percentage van jouw online-

aankoop doorstort naar de organisatie 

die jij kiest. En toch betaal je niet meer 

dan anders voor jouw product! Het 

enige dat je moet doen is eerst surfen 

naar onze Trooper-pagina, en daar 

jouw webshop selecteren. Je kan ook 

eerst de Trooperbot downloaden 

(enkel voor laptop en PC, Mozilla of 

Google Chrome) die je er telkens aan 

herinnert als je op een webshop komt 

waarmee je ons kan steunen. Erg 

handig, dan moet je niet telkens meer 

die omweg maken. De webshops zijn 

niet van de minste. Ongetwijfeld kocht 

je al eens iets via Coolblue, Brantano, 

 

Sports Training for all 

ST4ALL is erop gericht de 

trainingsvaardigheden van sporttrainers te 

verbeteren die werken met jongeren met 

heel uiteenlopende beperkingen. Zowel de 

fysieke en psychologische aspecten van de 

deelname aan sportactiviteiten als de 

therapeutische aspecten komen hierbij aan 

bod. Wanneer men advies geeft over 

sportparticipatie zou men rekening moeten 

houden met de obstakels die in de 

onmiddellijke en in de maatschappelijke 

omgeving ontstaan. Nochtans blijken de 

meeste sportactiviteiten die 

jongerenorganisaties en scholen 

organiseren gescheiden activiteiten te zijn 

of bedoeld te zijn voor groepen personen 

die weliswaar tot de gemeenschap 

toetreden maar die er als individuen nooit 

echt in geïntegreerd raken. Tolbo vzw is 

door de Europese Commissie gevraagd om 

als Belgische partner deel te nemen aan dit 
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Booking.com, Fun, Collishop, 

Centerparcs, Hema, Decathlon, 

Roompot of veel meer. 1 2 3  shop!  
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project. Omdat wijzelf niet op de hoogte 

zijn van alle bestaande initiatieven en deze 

graag in kaart willen brengen, zouden we 

graag jullie "goede voorbeelden" kennen. 

Nadien zullen wij met de betrokken 

organisatie contact opnemen zodat deze 

aanpak - met hun akkoord - als voorbeeld 

kan dienen voor anderen in het kader van 

het ‘sport 4 ALL-project'.    
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