Geachte heer, mevrouw,

Een strak blauwe lucht onder een aangename februarizon. Een skiër suist van de bergtop
af, een spoor van stuifsneeuw achterlatend. Het blijkt een mono-skiër te zijn: mensen met
een lichamelijke beperking slaan hun vleugels uit! Dankzij vernuftig aangepaste ski’s en
deskundige begeleiding kun je ver komen. Het kost wat tijd en uithoudingsvermogen, maar
het is bereikbaar.
Daar gaat natuurlijk wel wat aan vooraf. De aangepast ski’s zijn erg kostbaar. Bovendien is
het aanleren van het skiën met dit soort ski’s van een andere orde dan met gewone ski’s.
Financieel is dat bij elkaar voor vrijwel iedereen een brug te ver.
Stichting Wintersport Gehandicapten (SWG) heeft zich als doel gesteld:
1. Skiën voor mensen met een beperking financieel haalbaar te maken. Door het
aanschaffen en onderhouden van aangepaste zitski’s (mono, Bi-Unique of duo-ski’s)
afhankelijk van de aard van de beperking;
2. Scholen van ervaren skileraren bij het gebruik van aangepaste ski’s zodat zij
intensieve lessen kunnen verzorgen voor deelnemers met beperkingen;
3. Drie tot vier keer per jaar 8- of 9-daagse reizen organiseren naar een skioord,
waaraan in totaal zo’n 80 skiërs met een beperking – samen met skileraren, familie
en/of vrienden – deelnemen. De reis- en verblijfskosten zijn overigens steeds voor
rekening van de vakantiegangers.
Voor de bekostiging van onze activiteiten zijn wij aangewezen op giften.
Daarvoor kloppen wij bij u aan!
Het zou zo aardig zijn als wij van u een jaarlijkse, kleine donatie mogen ontvangen,
bijvoorbeeld van € 10,-. Die kleine, jaarlijkse donaties, zijn voor ons belangrijk omdat ze de
financiële basis vormen voor onze activiteiten. Ze verschaffen ons de zekerheid dat we door
kunnen gaan met het wegnemen van hindernissen voor mensen met een beperking die aan
wintersport willen doen.
Wij hopen dat wij op uw bijdrage mogen rekenen, wij danken u bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,
Rens Pieterse,
voorzitter SWG

