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Beste Leden van het dr. C.J. Vaillant Fonds, 

 

Met veel (kinder)vreugde hebben wij uw donatie uit het dr. C.J. Vaillant Fonds 

mogen ontvangen. 

Wij hebben deze aanvraag gedaan omdat wij “Jong Nederland Rapenland” 

gelegen aan de Generaal Coenderslaan 59 te Eindhoven in 2019, 50 jaar bestaan. 

Dit willen wij groots vieren met onze leden en leiding met een speciale 

kampweek in Albergen en een dagje uit naar Hellendoorn. Naast de entree kosten 

van het pretpark wordt de donatie gebruikt voor het vervoer van Eindhoven naar 

Albergen en weer terug. En uiteraard ook voor het vervoer naar het Pretpark. 

 

Bij Jong Nederland Rapenland staat het spel centraal, samen leuke dingen doen in 

een groep of team. Jong Nederland Rapenland is een vrijwilligersorganisatie die 

voor 100% uit vrijwilligers bestaat. Met de activiteiten voor kinderen en jongeren 

in de leeftijd van 4 tot 18 jaar richten de vrijwilligers zich op drie spelpeilers: 

- Sport en spel; zowel binnen als buiten, van gezelschapsspelletjes tot 

sportspelen. 

- Creativiteit; niet alleen handenarbeid, maar ook muziek, toneel, dans en 

expressie. 

- Buitenleven; hierbij gaat het vooral om het genieten van het leven en spel 

buiten. Hierbij moet je denken aan een afdelingsweekend, weekenden met 

de eigen leeftijdsgroep, toernooien en een zomerkamp 

Door deze drie spelpeilers te combineren tot een activiteit, kan ieder kind zijn 

steentje bijdragen en zich uitleven. Of we nu een activiteit doen op het gebied van 

sport, spel, creativiteit of buitenleven, we geven de jeugd de kans zich te 

ontplooien, verantwoordelijkheid te dragen, aandacht te geven aan anderen en 

hun eigen leefwereld te ontdekken en ervaren. 

Dagelijks draaien er diverse leeftijdsgroepen, met name in de avonduren en op 

zaterdag. Onder begeleiding van onze leiding doen de groepen iedere week 

activiteiten waarbij ze spelend bezig zijn. 

 

Er zijn 25 vrijwilligers actief bij Jong Nederland Rapenland. Zij zorgen er met 

zijn allen voor dat er leuke activiteiten worden georganiseerd en dat de kinderen 

en jongeren een gezellige tijd beleven. 
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Het jubileum jaar zal een jaar worden van veel gezelligheid en met name ook het 

jaar worden waar we terugkijken op de afgelopen 50 jaar. Er zullen extra 

activiteiten in de buurt georganiseerd worden om zo de jeugd in de wijk het spel 

van Jong Nederland Rapenland mee te laten beleven. Onafhankelijk van geloof of 

achtergrond. 

 

Door de jaren heen heeft Jong Nederland Rapenland veel kinderen zien passeren 

en van Jong naar Oud meegemaakt. Leden stromen vaak ook door naar onze 

leiding en geven hun beleving van Jong Nederland weer door. Ook een reünie zal 

dan ook speciale avond worden waar weer oude verhalen boven gaan komen. 

Ook mede door jullie donatie wordt dit allemaal mogelijk gemaakt en wordt 2019 

voor ons een groot feest. Maar wat belangrijker voor ons is, dat we veel blije 

kindergezichtjes kunnen zien die genieten van alle leuke dingen die we in 2019 

en daarna samen met onze leiding voor hun gaan organiseren. 

 

 
 

Groepsfoto Kamp 2018 

 

Wij danken u nogmaals namens Jong Nederland Rapenland voor jullie donatie 

aan onze jeugdvereniging. 

 

Het Bestuur van Jong Nederland Rapenland  


