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Powder days promotie video

Benieuwd hoe een week Powder Days eruit ziet? Bekijk hier de promotie video van Powder Days
Foundation!
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Adventurous to a new normal
Powder Days Foundation organiseert outdoor
weken waarin jongvolwassenen die kanker
hebben (gehad) samen met lotgenoten uit hun
comfortzone stappen en samen toewerken naar
het vinden van een nieuw normaal. Ze kunnen
hier ongedwongen ervaringen en verhalen met
elkaar uitwisselen en op hun eigen niveau
successen behalen.

Paul rhebergen
Oprichter en voorzitter
Hoe zie je de toekomst?
Ik heb twee doelen voor de toekomst. Het eerste doel is gerelateerd aan de groei die je wilt bereiken als
organisatie. Het tweede doel is gerelateerd aan "hoe" je die groei wilt bereiken en wat voor een
organisatie je wilt zijn.
In termen van groei is het mijn doel om de nummer één aanbieder van outdoor avontuur van Europa te
zijn voor jongvolwassenen getroffen door kanker. "De organisatie First Descents in Amerika is ons
voorbeeld en wij willen dit concept groots neerzetten in Europa". In Europa krijgen ruw geschat 67.000
jongvolwassenen per jaar de diagnose kanker. Deze verdienen in mijn ogen allemaal de kans op een
"life changing" outdoor avontuur. Daarnaast denk ik dat een AYA meer gemeen heeft met een andere
AYA dan met een willekeurige landgenoot. Landsgrenzen zouden lotgenotencontact niet moeten
verhinderen.
Op het gebied van "hoe" te groeien, is mijn droom om van Powder Days een stichting te maken die door
en vóór AYAs gerund wordt. Jegor en ik hebben in 2018 de start gemaakt om vanuit onze eigen
ervaringen het proces als "lead staff" te begeleiden. In 2019 hebben we verschillende mooie
voorbeelden van AYAs die aanhaken. Zo is Eva, deelnemer in 2018, in 2019 aangehaakt als medisch
vrijwilliger en assistent "lead staff". Nu heeft ze een volledig gelijkwaardige rol met Jegor en mij in het
bestuur. Verder hebben Stefanie en Bjorn, twee andere deelnemers uit 2018, een mooie rol als
vrijwilliger tijdens een outdoor week neergezet. In 2020 geven we een flink aantal oud deelnemers een
rol tijdens een week, maar ook in de aanloop naar de weken spelen zij een rol. Zo heeft Esther
bijvoorbeeld al een "emballage fondsenwerving actie" opgezet en helpt zij met communicatie met de
deelnemers. Özlem helpt vanuit haar expertise als oncoloog met het opzetten van een medische
adviesraad.
De uitdaging is nu om de twee doelen op een mooie manier samen te laten komen. Oud deelnemers de
verantwoordelijkheid en vrijheid geven om terug te geven aan andere AYAs. Daarna kijken we wat voor
een moois daar weer uit voort komt om de groei die we op de lange termijn voor ogen hebben te halen.

Paul Rhebergen: "Het Powder Days
team bestaat voor het grootste gedeelte
uit AYAs"
Wat is de kracht van Powder Days?
Ik denk dat de kracht van Powder Days bestaat uit een aantal factoren die gecombineerd zorgen dat
deelnemers hun "nieuwe normaal" kunnen vinden. Dit zie je ook terug in de evaluatie die we na de
programma's hebben uitgestuurd.
Allereerst is de omgeving en natuur waar we de Powder Days week organiseren adembenemend!
Zodra deelnemers in het busje zitten op weg naar Chateroux les Alpes hoor en zie je iedereen onder
de indruk zijn van de omgeving. De natuur alleen al heeft direct een positief effect op hoe iedereen
zich voelt. Gedurende de week zijn er meerdere van dit soort momenten waarin deelnemers zich
bewust worden van de schoonheid en kracht van de natuur.
Verder bestaat het Powder Days team voor het grootste gedeelte uit AYAs. Het team weet uit eigen
ervaring hoe het is om als jongvolwassene met een diagnose kanker te worden geconfronteerd. Dat
begrip ervaren deelnemers vanaf het eerste contact met het Powder Days team.

Een andere kracht van Powder Days is de klik die we hebben met de Outdoor instructeurs. Cimarron
heeft de leiding, maar wordt daarbij ondersteund door Stipyaks en Riverproof. We stappen op het
water weliswaar uit onze comfort zone, maar nooit op een onveilige manier. Dat gevoel van
vertrouwen dat deze instructeurs kunnen geven is uniek. Kees, Bartjan en Gerben zijn ieder op hun
eigen manier speciaal in hun manier van lesgeven.
Ten slotte, de echte "Powder Days magic" komt van de deelnemers zelf. Met Powder Days proberen
wij de voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat deelnemers elkaar "helpen". Uiteindelijk zijn
het de deelnemers zelf die uit hun comfort zone stappen, diep persoonlijke verhalen delen en elkaar
oprechte knuffels en liefde geven op dit "kankerkamp" ;-)

Jegor chamrai
Algemeen bestuurslid
Hoe kijk je terug op afgelopen jaar en hoe gaat het nu met je?

Afgelopen jaar hebben we drie fantastische weken neergezet met de Powder Days Foundation.
Het organiseren hiervan maar ook zeker het regelen van genoeg fondsen was een mooie maar
erg drukke uitdaging. Van deze drie weken heb ik er zelf twee van meegedraaid als Lead Staff.
Wat weer enorm mooi is om te zien, is de manier waarop deelnemers van de weken stuk voor
stuk allemaal de weken prachtig eindigen. Ze krijgen een hele lading aan emoties mee door het
samen zijn op een afgelegen locatie, de verschillende rituelen in het kamp en bovendien
hebben ze allemaal hun spanning voor het wildwater kajakken overwonnen. Dit is uiteindelijk
waar je het als bestuur voor doet.
Persoonlijk ging het sinds november 2019 niet zo goed. Helaas is mijn hersentumor
teruggekomen en dit heeft er voor gezorgd dat ik begin januari 2020 opnieuw geopereerd ben.
Gelukkig is deze operatie erg goed gegaan, zelfs beter dan de eerste. Sindsdien ben ik elke dag
intensief aan het revalideren. Voornamelijk op het gebied van cognitieve vaardigheden en taal
zijn de meeste inhaalslagen te maken. Gelukkig geeft de wetenschap aan dat ik met dit soort
intensieve revalidatie spoedig weer op 100% van mijn kunnen moet zitten. Dit is ook te merken
aan de progressie die ik in de kliniek heb gemaakt.
De gevoelens van enorme spanning voor de operatie en tijdens het horen van het slechte
nieuws waren natuurlijk weer volop aanwezig. Wat mij hier echt enorm heeft geholpen is
terugdenken aan de mooie weken die wij hebben georganiseerd in Frankrijk. De gevoelens van
deelnemers, van mijzelf, het fantastische outdoor gevoel en het eindresultaat hebben mij
enorm veel vertrouwen in mijzelf gegeven om door te gaan. Het leven eindigt niet omdat je
kanker terug is, elke dag die ik weer er bij krijg is voor mij een enorme overwinning. Mijn doel
voor 2020 kan niet duidelijker zijn: ook in 2020 ben ik er weer bij als Lead Staff en probeer ik zo
snel mogelijk weer bestuursfuncties op te pakken zo gauw de mogelijkheid er daarvoor is.

Deelnemers Over
Powder days

"Organisatie die op een voor
deelnemers en omgeving (natuur)
respectvolle manier outdoor
activiteiten organiseert waarbij
(ex-)kankerpatiënten elkaar
ontmoeten en waardevolle
momenten beleven, zowel op als
naast het water." #Ambtenaar

"Samen, in warmte en
respect, op weg naar
de beste versie van
jezelf!" #Heppie

"Een stichting die zorgt voor een
verbondenheid met andere AYAs,
waarin een veilige omgeving wordt
gevormd en een avontuur wordt
aangegaan met een lach en een
traan." #Meloenenmeisje

adoloscents and young
adults with cancer (aya)
AYAs (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en
35 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben.
Plotseling staat de wereld op z'n kop en zijn er hele normale vragen in
een abnormale situatie. Denk aan vragen over opleiding, werk,
voeding, sport, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en
seksualiteit. Juist dan is er zorg nodig die stilstaat bij wat de AYA nodig
heeft tijdens en ook na kanker.
Bron: Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk

AYAs vallen net buiten de kindergeneeskunde en komen zodoende
samen te zitten met de doorgaans oudere populatie die in een totaal
andere levensfase zitten. Dit zorgt ervoor dat AYAs zich vaak
onbegrepen voelen of hun verhaal niet goed kwijt kunnen.
Powder Days Foundation is opgericht om juist deze jonge mensen
samen te brengen. Een plek waar ze elkaar begrijpen, waar ze
verhalen kwijt kunnen en waar zichzelf herkennen in elkaar.

Impact

Succesverhaal jaar 2018
Eva van Gennep: "Ik gun iedere AYA zo'n ervaring"

Kort na mijn behandeling voor borstkanker ben ik als deelnemer meegegaan op de
eerste kajakweek die in 2018 door Powder Days werd georganiseerd. Aanvankelijk
twijfelde ik om mee te gaan, omdat ik niet goed kon inschatten of ik het qua energie
al wel aan zou kunnen, zo’n hele week kajakken en intense gesprekken met
lotgenoten. Toch meldde ik me aan. En wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb! De week
overtrof al mijn verwachtingen! Het heeft mij geholpen bij het terugkrijgen van het
vertrouwen in mijn eigen lichaam, meer in het nu te leven, dankbaar te zijn voor wat
ik heb, naar mijn lichaam te luisteren, wat meer in de YOLO-modus te leven in plaats
van alles te overdenken, en wat vaker uit m'n comfort-zone te gaan.
Op de laatste dag van die eerste kajakweek vroeg ik Paul en Jegor of ik het jaar daarna
misschien mee zou kunnen als medisch vrijwilliger. Als alles volgens plan zou verlopen,
zou ik namelijk in de zomer van 2019 afgestudeerd arts zijn. Het leek me geweldig om
nog eens mee te gaan met Powder Days, maar dan in een andere rol. Tijdens dat
studiejaar hield dit gevoel aan. Zeker doordat ik merkte dat die eerste Powder Days
ervaring een blijvende positieve invloed had op de manier waarop ik in het leven sta.
Ik gun iedere AYA zo'n ervaring en wilde daar graag een bijdrage in leveren.
Toen ik mijn studie geneeskunde met succes had afgerond, ben ik in 2019 met twee
programma's meegegaan als medisch vrijwilliger. Het was zo bijzonder om het Powder
Days gevoel weer te mogen ervaren en te zien hoeveel positieve impact zo'n week
kajakken met lotgenoten heeft op alle AYAs! Ik begon mijn hart te verliezen aan
Powder Days en besloot dat ik mij, naast m'n werk als arts, als bestuurslid van Powder
Days wil blijven inzetten om andere jongvolwassenen met kanker dezelfde
waardevolle ervaring te bezorgen.

Deelnemers Over
Powder days

"De organisatie kijkt met
respect naar de deelnemer
zodat alle aspecten van kanker
aan bod komen zoals
beweging, pijn, grenzen
aanvoelen, vermoeidheid,
verdriet, verwerking, herstel
etc." #Panja

"Een organisatie die
begrip, energie en
uitdaging combineert
om het leven na/met
kanker beter aan te
kunnen." #Nono

"Een heel mooi initiatief om te
zorgen dat jongvolwassenen die
ziek zijn geweest hierover kunnen
praten met elkaar, wat echt heel
erg belangrijk is." #Piranha

Algemeen vrijwilliger
Geert Emkow: "Ik voelde mij absoluut
thuis in de groep"

In maart 2019 kwam ik met Paul in contact door een openstaande marketing vacature op de site
van Powder Days Foundation. Bij ons eerste gesprek had ik direct een goed gevoel bij de stichting.
Paul zijn visie was duidelijk, maar vooral zijn oprechtheid drong diep in mij door.
Als (marketing en communicatie) vrijwilliger vind ik het belangrijk om ook echt betrokken te zijn
bij de stichting. Anders is de oprechtheid die ik juist zo belangrijk vind verloren. Ik ging dus mee
als algemeen vrijwilliger om zelf mee te maken hoe de deelnemers en de vrijwilligers de week
ervaren. En eerlijk waar, ik heb nog nooit eerder een week meegemaakt waar een groep zo
verbonden is. Een groep die zo ontzettend veel steun aan elkaar geeft, maar ook niet bijkomt van
het lachen. De organisatie, vrijwilligers en deelnemers vormden echt een sterk blok, zowel op als
naast het water.
Zorgen dat ik als niet-kankerpatiënt, hoe gek het ook klinkt, een beetje buiten de boot zou vallen
had ik niet. Ik begrijp echter dat dit een twijfel kan zijn voor iemand bij het beslissen om mee te
gaan als vrijwilliger of niet. Als dit zo is? GA MEE! Ik voelde mij absoluut thuis in de groep. Ik denk
zelfs dat het voor deelnemers soms prettig was om met mij over hele andere dingen in het leven
te praten.
Naast een hele leuke en mooie week was het ook een leerzame week voor mij. Uiteraard was de
rust vinden in de golven ook een uitdaging voor mij. Ik heb echter vooral geleerd van de
deelnemers. De openheid waarmee zij hun verhaal durfden te delen. De wilskracht en
doorzettingsvermogen die ze toonden op het water. De relativering door te luisteren naar hun
eigen lichaam. Maar vooral, door hun lach niet te verliezen. Ik heb heel veel respect daarvoor.
Ik raad niet-kanker patiënten zeker aan om mee te gaan als vrijwilliger. Het is goed om te horen
hoe (ex-)kanker patiënten zich voelen. En om te weten hoe zij denken over bepaalde zaken. Veel
mensen durven niet open te praten over kanker en daar moet verandering in komen. Kanker
hoort geen taboe te zijn!

Deelnemers
Over de week

"Ontzettend mooi en intens!
Deze week heeft ervoor gezorgd
dat de laatste puzzelstukjes op
hun plek zijn gevallen en ik
verder kan met mijn herstel."
#Mounty

"Ik heb tijdens de week geleerd dat
ik veel meer kan dan ik dacht.
Tevens herkende ik mezelf in het
verhaal van andere deelnemers en
was daardoor ook open over mijn
eigen verhaal. Er was een heel
prettige en veilige sfeer!" #Cyborg

"Bijzonder, speciaal en heel
intens. Je voelt je weer even
normaal. Het is fijn om samen
met lotgenoten op te trekken en
herkenningen te delen."
#Spiderwoman

Het jaar 2019
September - Oktober

Mei - Juni
Januari - Februari
06 feb

10 mei

Geert versterkt het team

28 jun

De Wolven (Joost) levert Tips & Tricks

Powder Days Foundation pitch bij
Roparun

31-07 aug-sep

Powder Days week 2

21-28 sep

Powder Days week 3

19 okt

Evaluatie 2019 – Ivette stapt terug uit
het bestuur

November - December
12 nov

Eva komt in het bestuur

03 dec

Kick of Giving Tuesday actie

06 dec

Presentatie bij Rotaract
Haarlemmermeer

Juli - Augustus
Maart - April

02 aug

Artikel in het Parool

06 aug

NPO radio 1 interview

09 aug

Vrijwilligers training

19 dec

Presentatie bij University College
Leuven-Limburg

07 mrt

Deelname aan Space4AYA

24 mrt

Reünie PD week '18

29 mrt

Sales Engineers zegt ondersteuning
toe voor Salesfoce beheer

27 aug

Afspraak met MAMedia voor
promofilm

19 dec

Artikel in HLN

25-29 apr

Paul neemt deel aan Lead Staff
training bij First Descents

17-24 aug

Powder Days week 1

23 dec

Kickoff 2020 – Esther en Özlem
versterken het team

Outdoor Partners
Website links

Cimarron
Cimarron organiseert al meer dan vijfendertig jaar buitensportarrangementen voor bedrijven, scholen
en particulieren in de Franse Alpen & de Belgische Ardennen.
Passie en professionaliteit
Voor ons is buitensport een combinatie van de sportieve activiteiten en de sfeer van het buitenleven
eromheen. Om deze reden organiseren we onze programma's het liefst inclusief het verblijf en de
maaltijden. Overdag genieten we van de dynamiek van de activiteiten en de prachtige omgeving. De
sfeer om het programma heen ligt in het verlengde van het buiten zijn; gezamenlijk buiten eten aan de
lange Franse tafel, een lekker glas wijn, gezellig bijkletsen met de andere gasten of juist even een
momentje voor jezelf op één van de mooie plekjes rondom het huis.

Onze eigen plek "Maison Cimarron", staat al 300 jaar in het authentieke en gezellige Franse dorpje
Chateauroux les Alpes. Het huis past helemaal bij ons concept; midden in de prachtige omgeving, met
de bergen van de "Ecrins" in de achtertuin en de rivier de "Durance" in het dal.
Vanuit deze plek nemen we mensen mee op "tocht" en delen onze passie voor de natuur en de
buitensport. Ieder seizoen met eigen activiteiten en een eigen sfeer; in de lente verheugen we ons op
de langere dagen, de zon, de volstromende rivieren, de zomer in het vooruitzicht …. in het najaar op de
verkleurende valleien …. en in november op de eerste sneeuw en het ijs.
Vaak horen we, "wat mooi dat je van je hobby je werk hebt kunnen maken" en dat is natuurlijk ook zo,
maar mensen professioneel de bergen mee in nemen, of het water op, is niet hetzelfde als in de zomer
een mooie tocht maken met je vrienden.
"Veilig thuiskomen" staat op de eerste plaats en dat gaat niet altijd samen met het bereiken van de top
of het bevaren van de aller moeilijkste stroomversnelling. Aanvankelijk voelde dat voor ons als een
compromis, maar we hebben geleerd dat het tegendeel waar is. De meest mensen beleven veel meer
plezier als de marges groter zijn. Het mag uitdagend maar moet absoluut zo veilig mogelijk zijn.

Cimarron
De samenwerking tussen Cimarron en Powder Days Foundation
In 2018 draaiden we samen de "pilot"; al in de aanloop bleek de samenkomst van de verschillende
partijen een hele mooie synergie; open, met een groot wederzijds vertrouwen en met nauwkeurige
afstemming voor wat belangrijk is voor de deelnemers.
We geloven erin dat het "buiten-zijn" een enorme bijdrage kan leveren aan ieders leven; natuur en
buitensport verbindt, ontspant, heelt en brengt ons in een ander bewustzijn. Het wildwater kajakken,
is daarbij een hele mooie metafoor voor het leven; het is echt een route bewandelen, beter gezegd
bevaren, met vallen en opstaan, met grenzen verkennen, plezier beleven, overwinningen en soms ook
frustraties.
De manier waarop Powder Days al deze elementen bij elkaar brengt, helpt de deelnemers enorm,
brengt mensen dichter bij hen zelf en ook dichter bij elkaar. Heel veel mooie en soms ook ontroerende
momenten zowel van plezier en blijdschap als ook van verdriet, getuigen daarvan.
We hopen dat de we de samenwerking verder kunnen uitbouwen en verstevigen om samen nog heel
veel mooie programma's te mogen realiseren.

Hoe Cimarron de Powder Days weken ervaart
Als het in een woord zouden moeten passen zou het "intens" zijn, omdat dat eigenlijk bij alles wat er
gebeurd tijdens de week weer terug komt; de ontmoetingen met de mensen en ieders verhalen en in
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Bovendien voelen we ons ook dankbaar in dat de programma's
op onze plek mogen plaatsvinden, omdat op deze manier, onze kwaliteiten en die van het huis en de
omgeving op zijn mooist tot hun recht komen.

Donateurs &
sponsoren
Onze dankbaarheid richting onze donateurs is niet in woorden uit te
drukken. Dankzij hun steun zijn wij in staat om outdoor adventure
therapie aan te bieden. Dankzij hun goodwill leveren zij een
ontzettende grote bijdrage aan het fysieke en mentale herstel van
heel veel AYAs.
Donaties

Sponsoren in natura

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Stichting Roparun
Dr. C.J. Vaillant Fonds
Stichting Mitialto
Autorijschool Gooijer
"Giving Tuesday" donaties
Individuele donaties

Puntjesopde-i
Tanya van Wilgenburgh – Business Coaching
Sales Engineers
Media College Amsterdam
Movares Foundation
PR Tip & Tricks van "De Wolven" (Joost)

Deelnemers
Over de week

"De ervaring met Powder Days
voelde voor mij als thuiskomen,
waarbij ik op een ongelofelijk mooie
en respectvolle manier lief en leed
heb gedeeld met andere AYAs. Het
was een week om nooit te vergeten
en zal mij altijd warme
herinneringen blijven geven." #Blue

"Het was een fantastische
week met waanzinnige
mensen!" #Nocco

"Ik vond dit super, heb al bij
paar mensen aangeraden om
dit te doen. Heb hieruit zoveel
gehaald en mezelf weer iets
beter leren kennen. Kajakken
met een twist maar wel
aangenaam." #Loekiegirl

Winst-en-verliesrekening
Opbrengsten

Uitgaven

Stichting Roparun

€ 40.000,00

3 maal Powder Days week

€ 64.354,16

Stichting Laméris Foundation

€ 10.000,00

Vaste lasten (website,
bank, verzekering)

€ 259,12

Dr. CJ Vaillant fonds

€ 6.000,00

Stichting Mitialto

€ 5.000,00

Giving Tuesday december 2019

€ 2.180,00

Bijdragen in reiskosten
deelnemers en vrijwilligers

€ 5.029,00

Terugschenking
vrijwilligersvergoeding

€ 850,00

Donatie Luuk Wolters

€ 250,00

Algemene donaties

€ 269,24

Totaal

€ 69.578,24

Totaal

€ 64.613,28

Er is een positief saldo gerealiseerd van € 4.964,96

Balans op 31/12/2019
Activa

Passiva

Op rekening Rabobank

Donaties te besteden aan activiteiten

€ 7.517,61

€ 5.017,61
Algemene reserve

€ 2.500,00

Programma's in 2020
In 2020 willen we de bekendheid van Powder Days onder AYAs verder
vergroten. Het doel voor 2020 is niet alleen om deelnemers voor 3
weekprogramma’s te werven, maar ook om een wachtlijst voor de
komende jaren op te bouwen.
Kayak weken
Voor AYAs die nog niet bekend zijn met Powder Days organiseren we 3 programma's
bij Cimarron in augustus/september 2020.
• Week 1 : 22 augustus – 29 augustus
• Week 2: 29 augustus – 05 september
• Week 3: 12 september – 19 september (onder voorbehoud)
Alumni weekend
Voor AYAs die wel al een keer mee zijn geweest organiseren we een uitdagend
weekend in 2020.
•

Uitgesteld naar een nader te bepalen datum wegens het COVID-19 virus

Contact
Paul Rhebergen, Oprichter en voorzitter
paul@powderdays-foundation.org
Jegor Chamrai, Algemeen bestuurslid
jegor@powderdays-foundation.org

Eva van Gennep, Secretaris
eva@powderdays-foundation.org

https://www.powderdays-foundation.org
IBAN: NL08 RABO 0300 6808 99 | RSIN: 854410077 | KVK: 61604372

