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Beste Americanen, 
 
Hierbij ontvangt u weer de jaarlijkse envelop voor de gezamenlijke collecte. 
Op de achterzijde van deze brief vindt u de invullijst met de deelnemende fondsen. Op deze 
invullijst kunt u per fonds aangeven, welk bedrag u wilt schenken. U vult dit bedrag in de 
betreffende kolom in.  
 
We rekenen erop, dat u serieus wilt nadenken over de giften die u doet en 
waarvoor deze dienen, omdat veel van deze stichtingen en fondsen uw 
steun hard nodig hebben. Zij ontvangen geen subsidies en zijn geheel 
afhankelijk van giften en donaties. 
 
U telt het totaalbedrag bij elkaar op en stopt de invullijst, samen met het totaalbedrag in de 
envelop, die u dan dichtplakt. 
U kunt er ook voor kiezen om een totaalbedrag in de envelop te stoppen. Wij verdelen uw 
bedrag dan over de diverse fondsen. 
Op de invullijsten hoeft u uw naam niet te vermelden.  
 
Tussen 20 en 24 juni komt onze collectant de envelop bij u ophalen.  
Dit is iemand die bij u in de buurt woont en dus ook meestal bekend zal zijn. Hij/zij is 
herkenbaar aan de tas en een naambadge, voorzien van ons logo. We hopen dat u er voor wilt 
zorgen, dat de envelop klaar staat. 
 
Voor de duidelijkheid vermelden we dat alleen de landelijke collectes zijn gebundeld. Voor de 
verkoop van loten en lokale acties kunt u wel mensen aan de deur verwachten. Mocht u om een 
of andere reden onze collectanten missen, dan kunt u de envelop inleveren bij:  
Truus Hesp, Gerard Smuldersstraat 30, tel. 4641754. 
 
Samen met alle contactpersonen van de diverse fondsen zullen de enveloppen gecontroleerd, 
geteld en verwerkt worden. Daarna zal naar elk fonds het voor hen bestemde gedrag 
overgemaakt worden. De opgehaalde bedragen zullen in het Peelklokje vermeld worden. We 
rekenen op een succesvolle collecte en bedanken iedereen alvast voor zijn/haar medewerking. 
 
Namens de contactpersonen van alle fondsen,  
 

Gezamenlijke Nationale Collectes America 
 



Fonds/Stichting Doel Bijdrage
Het Astma Fonds is zowel een fonds als een patiëntenvereniging. Zij behartigen de belangen van 
mensen met een longziekte zoals astma en COPD. Dat doen zij door het geven van informatie, het 
subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de zorg. Voor al deze activiteiten 
hebben zij uw steun hard nodig. Zie ook: www.astmafonds.nl

 € 

De Brandwonden Stichting stelt zich ten doel: het verbeteren van de behandeling, verpleging, 
verzorging van en hulpverlening aan personen met brandwonden. Het bevorderen van de kwaliteit van 
leven van mensen met brandwonden en het bevorderen van preventie van brandwonden.                                                       
Zie ook: www.brandwonden.nl

 € 

Het Diabetes Fonds zet zich actief in om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Ook wil 
het bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Het Diabetes Fonds 
stimuleert wetenschappelijk onderzoek geeft voorlichtingnaar diabetes en het geven van voorlichting.         
Zie ook: www.diabetesfonds.nl

 € 

Het Nationaal Epilepsie Fonds zet zich in voor kennisverbreding, wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichting  en een goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Epilepsie is een 
tijdelijke functiestoornis in de hersenen, waarbij hersencellen zich plotseling en ongecontroleerd 
ontladen. Zie ook: www.epilepsiefonds.nl

 € 

Fonds Gehandicaptensport maakt sport mogelijk voor alle gehandicapten, zodat zij zich minder 
geremd en/of beperkt voelen in het dagelijkse leven. Aanschaf van speciaal sport-, en spelma-teriaal, de 
financiering van sportevenementen en specifieke bouwtechnische aanpassingen en innovatieve 
projecten worden gesubsidieerd. Zie ook: www.fondsgehandicaptensport.nl

 € 

KWF Kankerbestrijding is de stuwende kracht achter kankerbestrijding in Nederland. Hun doel is: 
minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Het KWF subsidieert m.n. 
wetenschappelijk onderzoek naar kanker, geeft voorlichting en ondersteunt patiënten.                               
Zie ook: www.kwfkankerbestrijding.nl

 € 

De Maag Lever Darm Stichting wil ziekten in het maag-, lever- en darmstelsel voorkomen en bestrijden. 
Daarom financiert de Maag Lever Darm Stichting onderzoek, geeft zij voorlichting en biedt zij zorg en 
ondersteuning aan patiënten, betrokkenen en hun organisaties.                                                                 
Zie ook: www.mlds.nl

 € 

Stichting MS Research stimuleert onderzoek naar multiple sclerose (MS) en geeft voorlichting over MS 
aan een breed publiek. MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel; de hersenen en het ruggenmerg. 
Zij financieren onderzoeksprojecten aan universiteiten en onderzoeksinstellingen en subsidiëren 
patiëntenverenigingen. Zie ook: www.msresearch.nl

 € 

De Nierstichting staat voor medische behandeling en maximale kwaliteit van leven voor iedere 
nierpatiënt in Nederland. Zij zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een betere 
toekomst voor nierpatiënten. De Nierstichting wil nierziekten voorkomen, stimuleert onderzoek, steunt 
patiënten en geeft voorlichting. Zie ook: www.nierstichting.nl

 € 

Het Prinses Beatrixfonds bestrijdt spierziekten en bewegingsstoornissen door het financieren van 
wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de kwaliteit van leven van de patiënten en hun familie te 
verbeteren.Het Prinses Beatrixfonds ondersteunt meerdere fondsen en patientenverenigingen en zorgt 
een goede informatie voor patienten en hun naasten. Zie ook: www.prinsesbeatrixfonds.nl

 € 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in 
Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van 
Podiumkunsten, Beeldende kunst, Monumentenzorg, Natuurbehoud, Geschiedenis en letteren.                
Zie ook: www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

 € 

Rode Kruis Nederland is actief  bij rampen en conflicten, zowel tijdens de acute noodfase als bij de 
herstellingsfase achteraf. Daarbij ondersteunt ze alle lokale afdelingen van het Rode Kruis die actief zijn 
op het gebied van Eerste Hulp en Sociale Hulp. Ook verzorgen zij o.a. EHBO- en AED-cursussen in de 
regio. Zie ook: www.rodekruis.nl

 € 

De Vastenaktie komt op voor de allerarmsten. Vastenaktie steunt meer dan honderd kleinschalige 
projecten die het leven van gemeenschappen in de derde wereld duurzaam veranderen. Elk project wordt 
opgezet, uitgevoerd en beheerd door de lokale gemeenschap zelf en beantwoordt zo aan reële en directe 
behoeften. Zie ook: www.vastenaktie.nl

 € 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten wil de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten en hun 
leefomgeving verbeteren. Daartoe steunt het Fonds Verstandelijk Gehandicapten projecten en 
activiteiten die daaraan een bijdrage leveren in de sfeer van wonen, werken, educatie en vrije tijd.               
Zie ook: www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

 € 

Alzheimer Nederland wil bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en 
hun naaste omgeving. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met dementie en hun omgeving.                                      
Zie ook: www.alzheimer-nederland.nl

 € 

Hartelijk dank                 
voor uw bijdrage. Totaal  € 
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