Door de Redactie

Fonds 1: Stichting Old Grand-Dad Club Nederland
In kas: 150.000 euro per jaar (landelijk) waarvan rond 17.000 afgelopen jaar in de regio Haren werd geschonken.
Contact: Jacques W v.d.Oudenweijer, Haren jawovado@gmail.com

Focus: Kinderen met een handicap
Voor dit fonds ligt de bakermat bij
golfclubs in Nederland. Verschillende
clubs hebben hun ‘golfende grootvaders’
gemobiliseerd om geld opzij te leggen
voor kinderen met een handicap.
Grootvaders hebben meestal wel iets met
deze doelgroep en dat levert op landelijke
schaal rond 150.000 euro per jaar op. In
onze regio is Jacques Oudenweijer (75)
een bevlogen Old Grand-Dad, die zich op
de club in Glimmen (De Poll) rekent tot
een speler met gemiddeld talent. Hij zet
zich in voor de fondswerving en ook voor
het verdelen van de donaties rond Haren.
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“Ik ben zeer begaan met het lot van kinderen met een handicap”, zegt hij. “Dat is
begonnen toen ik voor mijn werk in de gewasbescherming in Engeland eens rode
mieren moest bestrijden bij een tehuis voor gehandicapte kinderen. Ik werd daar
geconfronteerd met kinderen met een waterhoofd en dat hakte er hard in. Ik was
geschokt. In 1987 kwam ik in Haren wonen en zag bij Visio aan de Rijksstraatweg
slechtziende kinderen met een handicap achter het hek zitten en ook dat raakte me
toen. Zo is het begonnen.”
Golfclub
In 2001 was Oudenweijer toe aan golfen en hij werd lid in Glimmen. “Ik zou bijna
mijn eerste kleinkind krijgen en hoorde toen van de stichting Old Grand-Dad.
Ik ben me daar sindsdien voor gaan inzetten en geen golfende opa is nog veilig,
haha. In Glimmen hebben we 130 donateurs, die samen ieder jaar goed zijn voor
ruim 4000 euro. Landelijk halen we met 6500 donateur-leden een bedrag op van
150.000 euro per jaar.”
Op zoek
Oudenweijer is steeds op zoek naar projecten die passen binnen de doelstellingen
en dat is niet zo eenvoudig. Daarom past hem een stukje in Haren de Krant heel
goed. “Laat de mensen contact met ons opnemen, het loont de moeite”, zegt hij.

