
	

Aangenaam, wij zijn Stichting Loes 

 

Hoe dat zo?  

Het plotselinge heengaan van Loes heeft veel losgemaakt bij erg veel, met 

name, jonge mensen in haar omgeving. Wij, als stichting, zijn het unaniem 

eens dat er in de lijn van haar opleiding en met haar ideeen over de 

maatschappij in het algemeen 'iets' gedaan moest worden. Dit heeft 

geresulteerd in het oprichten van een stichting, welke de naam van Loes 

draagt en hulp biedt aan jonge mensen. 

 

Aan wie dan?  

Aan jonge mensen die het verdienen; dat kan zijn omdat ze ziek zijn geweest 

of altijd ziek zullen zijn. Tegenslagen hebben gekend, in een moeilijke tijd 

zitten of een droom hebben maar deze om bepaalde redenen niet kunnen 

waarmaken. Aan jonge mensen, die een steuntje in de rug gewoon meer dan 

wie ook verdienen. 

 

In welke vorm?  

Deze hulp kan zijn in de vorm van een feestje voor vrienden, een etentje met 

familie, een speciaal cadeau, een bijzonder concert, een ontmoeting met een 

idool (onder voorbehoud), een bijzondere reis en ga maar door. Eigenlijk elk 

haalbaar evenement(je) waar Stichting Loes de betreffende pers(o)on(en) 

eventjes gelukkig mee kan maken.  

 

 

 

 

 

 



	

Voorbeelden? 

Zo verraste we Fabien door haar haar aller grootste idool te laten ontmoeten 

en een single met haar op te nemen; 

http://stichtingloes.nl/in__actie/de_wensen_0/fabien_ontmoet_haar_grootste

_idool 

Zo verraste we Lana met een knallend feest waar al haar vrienden en familie 

kwamen proosten op haar gezondheid; 

http://stichtingloes.nl/in__actie/de_wensen_0/de_eerste_wens_voor_lana 

En zo zijn hebben we een bijzondere reis naar Tanzania georganiseerd voor 

Jori, Gert Jan en Marit; 

http://stichtingloes.nl/in__actie/de_wensen_0/gert_jan_marit_en_jori_naar_ta

nzania 

 

Wie zijn jullie dan? 

Stichting Loes wordt gerund door een jong team enthousiaste mensen die 

zich voor meer dan 100% inzetten om de stichting te laten draaien en om 

bovenal jongeren te laten genieten. Het negen-koppige bestuur bestaat uit 

familie en vrienden van Loes.  

Naast het bestuur wordt de stichting gesteund door de 'Vrienden van Loes'. 

Een groep mensen met een belangrijk aandeel binnen de stichting die helpen 

en ondersteunen bij evenementen vóór en dóór de stichting.  

De donateurs van de stichting dragen op hun eigen manier een steentje bij. 

Dit kan in de vorm van een geldbedrag, maar ook door middel van het 

uitlenen van spullen, openstellen van een locatie of een andere manier 

waardoor wij een actie of evenement uit kunnen voeren.  

 

Kan ik helpen? 

Ken jij iemand die het verdient om even te genieten en een extra steuntje 

dus wel zou kunnen gebruiken? Laat ons de wens, voor jezelf óf voor een 

ander weten. Wie weet kan Stichting Loes hem dan uit laten komen. 


