
Doneer en kies een tegenprestatie

Doneer minimaal €50,- en u ontvangt een uitnodiging 
voor het buitenbeentjes diner op 30 juni 2015. 
Wij serveren in de Stadsgehoorzaal in Kampen een 
vijfgangen diner waarvan de basisingrediënten bestaan 
uit groenten met een ‘afwijking’ waardoor ze niet super-
marktwaardig zijn, maar er wel leuk uitzien en natuurlijk 
verrukkelijk smaken.

Wij hebben plaats voor 50 mensen, dus doneer snel en 
reserveer een plaats.

Doneer minimaal €25,- en u ontvangt een toegangsbe-
wijs voor het optreden van de band Doe Maar Na. 
Dit optreden vindt eveneens plaats op 30 juni 2015, 
na het diner in de Stadsgehoorzaal van Kampen.

Doneren en reserveren kan via onze crowdfundingsite 
www.takaay.nl

Houd deze site in de gaten voor meer informatie en 
nieuwe tegenprestaties.

 
Marleen Barelds en Geert Leurink

06-41309324
rekeningnummer: NL 62 TRIO 0198108133



Waarom Crowdfunding?
Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project 
te financieren: zoveel mogelijk mensen investeren een 
klein bedrag om zo het einddoel mogelijk te maken.
De kosten van de dolfijnentherapie en de aangepaste 
accommodatie die we genoodzaakt zijn te huren, liggen 
ver boven ons budget.

Wij gunnen Tessel een optimale ontwikkeling binnen 
haar eigen mogelijkheden.

Lieve Tessel, vlieg maar zo hoog als je kunt!

  

Takaay is een crowdfunding-initiatief.
Takaay is ook de klank die onze dochter Tessel gebruikt 
om haar verhaal te vertellen. Tessel is het zusje van 
Nora en Titus en is een vrolijk  en lief meisje van 
drieënhalf jaar met het zeldzame 22q13 deletie syn-
droom (Phelan McDermid syndroom). Ze kan niet praten 
en is lichamelijk en verstandelijk beperkt.

 
Dolfijnentherapie
Door middel van dit initiatief willen wij onze droom 
verwezenlijken: met Tessel deelnemen aan de dolfijnen-
therapie van CDTC op Curaçao. Hier komen kinderen 
met een verstandelijke beperking samen met hun fami-
lie voor een intensieve behandeling met een dolfijn als 
vaste leer en speelkameraad. Dolfijnen hebben een uniek 
vermogen om een band met mensen te scheppen. Ze 
accepteren mensen met een handicap onvoorwaardelijk. 
Door interactie met een dolfijn kan het concentratie-
vermogen van een kind als Tessel verviervoudigen. De 
behandeldoelen worden samen met de therapeuten van 
Tessel uit Nederland bepaald, zodat bij terugkomst 
verder gewerkt kan worden.


