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De kop is eraf en op de valreep van 2016 gaat met enige trots, onze eerste 
nieuwsbrief uit! Het enthousiasme waarmee 2CU is ontvangen, is 
overweldigend. Dat is natuurlijk fantastisch, maar voor ons ook een teken 
hoe hard het nodig is om de groep Zeer Ernstig Verstandelijk en Meervoudig 
Beperkten een gezicht en stem te geven.  

We zijn trots dat het ons gelukt is om dit jaar met een vliegende start 2CU te 
lanceren en dat wij bovendien een deel van ontvangen middelen direct 
hebben kunnen inzetten op plekken waar het zo hard nodig is. Dat was niet 
mogelijk geweest zonder jullie steun en bijdragen.  

Maar dit is pas het begin. Onze ambitie voor 2017 is het verder opbouwen en 
neerzetten van de stichting, het formeren van een Raad van Advies en het 
uitbreiden van ons netwerk van ambassadeurs en vrijwilligers. Daarnaast is 
er onze jaarlijkse fietstocht van Hoofdstad naar Hofstad en zijn we op zoek 
naar de 2CU variant op een club van 100, die uiteraard op gepaste wijze zal 
worden afgetrapt. Op inhoudelijk vlak zullen wij onze samenwerking met de 
RUG verder invulling geven en opzoek gaan naar samenwerkingen en 
projecten. Wij hopen dat we ook in 2017 weer mogen rekenen op jullie steun! 

Fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en inspirerend 2017 gewenst!
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Na ruim 40 jaar neemt de 
opa van Thijmen afscheid als 
tandarts. Hij wil meer tijd 
vrijmaken om voor zijn 
kleinzoon te zorgen en om 
leuke dingen te doen met zijn 
kleindochter. De afgelopen 
periode heeft hij met veel 
zorg zijn patiënten 
overgedragen. Een klein 
deel, de 70-plussers, houdt 
hij nog „onder zijn hoede”. 
Hij zal nog voor 1 dag in de 
week aan de praktijk 
verbonden blijven. Patiënten 
die hem vroegen waar ze 
hem mee konden bedanken 
verwees hij door naar de 
website van 2CU: „In plaats 
van een cadeau liever een 
donatie.” Een mooi gebaar en 
een waardevolle gift 
waarvoor wij dokter Liem en 
zijn patiënten heel hartelijk 
willen bedanken.

Howard Liem heeft op 
31 juli 2016 na 3,8 km 
zwemmen, 180 km 
fietsen en 42,2 km 
hardlopen 12 u en 6 
min de finish van de 
Ironman  Maastricht 
gehaald. Hij heeft met 
deze eerste 2CU actie 
een onvergetelijke en 
waanzinnig knappe 
prestatie neergezet. In 
totaal heeft hij 4750 
euro voor 2CU 
binnengehaald! Wij zijn 
supertrots en dankbaar 
voor alle steun en 
donaties! Bekijk hier 
het filmpje: http://www.
2cu.nu/ironman-howie-
voor-2cu

Van Hoofdstad 
tot Hofstad '16 

18 Sep 2016

Op zondag 18 september 
2016 hebben Roland en 
Martijn met drie 
vriendinnetjes in de 
bakfiest van Amsterdam 
naar Den Haag gefietst. 
Dit keer fietsten Alfred, 
Max, Lucas, Viola, 
Yolande en Elly mee. 
Oscar en Annemijn 
deelden ook een plekje 
achterop en in de bakfiets. 
Het was een schitterende 
en gezellige dag. Een 
perfecte try out voor 
volgend jaar! We mikken 
op zondag 17 september 
2017. Zetten jullie hem 
alvast in de agenda?
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 Stichting Complex Care United

Van Hoofdstad naar Hofstad! 
Save the date: 17|09|17 
Fiets mee voor ZEVMB - 

Van Hoofdstad naar Hofstad

IRONMAN Howie!
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Afscheid 'Dokter Liem'
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Noodkreten 
De afgelopen periode heeft 
2CU twee noodkreten 
ontvangen van ontredderde 
ouders van ZEVMB kindjes. 
We hebben beide gezinnen 
bezocht en bekeken op wat 
voor wijze hulp geboden kon 
worden om er ten minste 
voor te zorgen dat de ouders 
op de been zouden blijven.  

Een gebrek aan adequate 
hulp en ondersteuning was 
hiervan de duidelijke 
oorzaak. Dankzij jullie giften 
hebben we deze gezinnen 
professionele hulp kunnen 
bieden en ze de weg kunnen 
wijzen in het „zorgmoeras". 
Het is verdrietig om te zien 
hoe mede-ouders kopje onder 
gaan in het systeem door 
gebrek aan goede begeleiding 
en ondersteuning.  

We hopen dat ze met dit zetje 
in de rug op het juiste spoor 
zijn gezet en dat we in de 
toekomst met jullie steun en 
de hulp van vrijwilligers 
meerdere gezinnen kunnen 
helpen wanneer dat nodig is. 
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Met trots stellen wij u 
voor aan onze 
ambassadeur de 
Nederlandse violiste 
  
Frederieke 
Saeijs 
Wij vroegen haar op wat 
voor een manier zij 
invulling wil gaan geven 
aan haar 
ambassadeurschap? 

Via mijn grote passie, de 
viool. Een persoon met 
ZEVMB is minimaal of 
niet in staat zich te uiten 
via het lichaam of de 
stem. De viool is juist een 
verlengstuk van mijn 
lichaam geworden, een 
extra arm of stemband 
zou je kunnen zeggen. 
Via de muziek, en de 
“stem” van mijn viool, 
zou ik graag een bijdrage 
willen doen aan 2CU, 
bijvoorbeeld door het 
geven van een 
benefietconcert voor 
(toekomstige) sponsors.

ZEVMB 
Bij 2CU spreken we steeds 
over ZEVMB (Zeer 
Ernstig Verstandelijk 
Meervoudig Beperkt). Een 
mond vol, maar keer op 
keer blijkt het toch 
noodzakelijk te zijn om de 
groep waar wij over 
spreken te definiëren. Op 
dit moment bestaat er nog 
geen eenduidige definitie. 
Daarom hebben we in 
samenspraak met het 
Research Centre EMB van 
de afdeling 
Orthopedagogiek van de 
faculteit Gedrags- en 
Maatschappij-
wetenschappen van de 
RUG een beknopte 
beschrijving gemaakt 
welke is gebaseerd op de 
definitie van EMB 
(Ernstig Meervoudig 
Beperkt) Zoals deze aan 
de RUG wordt gehanteerd  
(afgeleid van de definitie 
van Nakken en Vlaskamp 
2007). 
http://www.2cu.nu/z-e-m-b

AGENDA 2017 
> Lotte Bolhuis neemt afscheid bij de Brauw en vraagt donatie voor 2CU als afscheidscadeau 
> Op 01|04|2017 is 2CU jarig! 
> Susanne loopt in april de marathon van Rome voor 2CU! 
> 17|09|2017 Fietsen wij wederom de inmiddels legendarische Hoofdstad-Hofstad tour! 
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ANBI 
2CU heeft een aanvraag 
ingediend om per datum 
oprichting aangemerkt te 
worden als Algemeen Nut 
Beogende Instelling 
(ANBI). Hiervoor moeten 
we aan een aantal 
vereisten voldoen. Als 2CU 
de ANBI status krijgt dan 
betekent dit dat donateurs 
hun giften af mogen 
trekken van de inkomsten- 
of vennootschapsbelasting. 
2CU is op haar beurt geen 
erf- en schenkbelasting 
verschuldigd over de 
erfenissen en schenkingen 
zij ontvangt en gebruikt 
voor het algemeen belang. 
We hopen dat onze 
aanvraag spoedig 
gehonoreerd zal worden en 
zullen hierover een bericht 
plaatsen op onze website. 

Vrijwilligers 
Heb jij in 2017 het 
voornemen om je in te 
zetten voor een goed doel? 
Overweeg dan eens om je 
aan te melden als 
vrijwilliger bij 2CU.  

Wij zijn bijvoorbeeld nog 
opzoek naar enthousiaste 
mensen die kunnen helpen 
met het organiseren van 
onze (bak)fietstocht van 
Hoofdstad naar Hofstad op 
17 september 2017.  
Daarnaast kunnen we voor 
onze website, bijvoorbeeld 
de vertaling, en social media 
nog hulp gebruiken. Ook op 
het gebied van subsidies is 
verder verkenning en 
vormgeving nodig.  

Kortom, genoeg te doen. 
Heb je interesse? Mail ons 
dan: info@2cu.nu.

Veel dank!! 

Onze bijzondere dank gaat 
uit naar oud-collega’s van De 
Brauw Blackstone 
Westbroek zonder wie deze 
stichting niet van de grond 
was gekomen, Howard Liem 
voor zijn inspanningen zowel 
op sportief als op media 
terrein, Buro Brand voor 
het bedenken en ontwerpen 
van ons unieke logo en 
Londen & Van Holland die  
ons hebben geholpen met de 
aanvraag voor de ANBI 
status en belangeloos onze 
administratie en 
jaarrekening zullen 
verzorgen! December 2016

De Dryathlon  
Rosemarijn de Boer begint 
2017 met een uitdaging: 
een 'Dryathlon'. Geen 
alcohol gedurende de hele 
maand januari. Hiermee 
wil ze aandacht vragen 
voor 2CU!  Ze heeft 
vrienden en collega's 
gevraagd op zijn minst een 
deel van haar pijn te delen 
door haar te sponsoren. 
Voor meer informatie: 
https://
complexcareunited.geef.nl
/actie/dryathlon-
january-2017 

Kunnen we jou ook 
uitdagen om mee te doen 
met de Dryathlon? Meld je 
aan via deze link >> 

http://www.2cu.nu/
dryathlon 


