PERSBERICHT 9 SEPTEMBER 2020

Ondanks Corona Crisis toch belangrijke groei voor Powder Days
Foundation!

In Nederland krijgen jaarlijks bijna 3.000 jongvolwassenen de diagnose kanker. Angst voor terugkomst
van de kanker, depressie, ontevreden zijn over het uiterlijk en zich eenzaam voelen, zijn factoren die
voor velen in de periode van herstel en nog lang daarna hun leven bepalen, weet Paul Rhebergen, zelf
op zijn 22e gediagnosticeerd met leukemie. Rhebergen is oprichter van Powder Days, zij verzorgen
een ‘life changing’ outdoor avontuur voor jongvolwassenen met kanker. Hij hoopt op meer begrip
voor en nazorg aan jonge kankerpatiënten. “Ikzelf had heel erg moeite met het accepteren dat ik op
sportief vlak niet meer op mijn oude niveau kon terugkomen, daar ben ik zeker 4 jaar heel erg
verdrietig en gefrustreerd over geweest”.

Na het slechte nieuws in april waarin Jegor en Paul (beiden in het bestuur) de afgelasting van de
2020 programma’s aankondigden, is er nu toch nog goed nieuws en groei voor Powder Days te
melden!
In de week van 29 augustus tot 5 september ging het kernteam van Powder Days, dat volledig bestaat
uit jongvolwassenen die de diagnose kanker hebben gehad, naar Frankrijk om de verdere groei van
Powder Days vorm te geven. De volgende resultaten zijn behaald:
•
•

Drie oud deelnemers van 2019 zijn opgeleid tot “lead staff” procesbegeleiders. Dit betekent
dat zij in 2021 samen met een collega “lead staff” een Powder Days week kunnen begeleiden.
Daarnaast is er tijdens de week door middel van werksessies aan de toekomstplannen van de
stichting gewerkt:
o Interne rollen en verantwoordelijkheden afgestemd
o De jaarkalender en planning scherp gesteld
o Communicatie en pr-plannen in kaart gebracht en geprioriteerd
o Het gebruik van IT-systemen zoals Salesforce en Google for Nonprofits doorgenomen

Zo kunnen we in 2021 volop doorgroeien en nog meer jongvolwassenen de kans te geven om
aan de hand van outdoor avontuur een “nieuw normaal” na de diagnose kanker te vinden.
Powder Days: Met outdoor avontuur verleggen jongvolwassenen die kanker hebben gehad hun
grenzen en gaan de uitdaging aan met zichzelf, hun lichaam en elkaar op een positieve en sportieve
wijze.

Overige informatie:
Hoe heeft Powder Days deze week gefinancierd?
Het kernteam sponsort zelf de meerderheid van de kosten van de reis. Het andere gedeelte is
gefinancierd uit donaties. Oprichter en voorzitter Paul Rhebergen: “Als je als organisatie wilt groeien,
dan moet je ook in je team en de organisatie investeren. Jegor, Eva en ik hebben daar als bestuursleden
een duidelijke visie over. Wij zijn zelf jongvolwassenen die de diagnose kanker hebben gehad, nu willen
we zo veel mogelijk anderen eenzelfde groeiproces laten meemaken. Niet alléén als deelnemer, maar
juist ook in een leidinggevende rol. Daar kan je nog meer groei en persoonlijke ontwikkeling vinden en
zo kan de organisatie organisch verder groeien.”
Als het kernteam wel naar Frankrijk kon, waarom dan ook niet met deelnemers? Zijn de weken in
2020 terecht afgelast?
We vinden het heel jammer dat we de weken met deelnemers in 2020 hebben afgelast, maar de
redenen om af te lasten zijn nog steeds terecht:
- Oorspronkelijk zouden we deelnemers hebben gevraagd om naar Marseille te vliegen. Dit
gebied is op dit moment “oranje”. Met het kernteam konden we gelukkig nog (op eigen risico)
via Turijn reizen.
- Het risico dat we zouden nemen met een groep deelnemers, in het buitenland, die in de
Corona risicogroep vallen vinden we als organisatie onverantwoord.

https://www.powderdays-foundation.org

