
DEXTER
verdient een 
waardig bestaan.
Die spuit je 
toch niet plat!

STEUN NU DE  
DEX FOUNDATION!

Daar moeten we toch voor zorgen in Nederland?
Deze kinderen zijn ernstig beperkt, ernstig ziek en hebben levenslang.
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Steun NU de Dex Foundation!

Beste Dex Helping Friends,
Vindt u het ook belangrijk maatschappelijk en verantwoordelijk te ondernemen,  
met respect voor mens en maatschappij? Sponsor de Dex Foundation en doe mee!

Dex Foundation
De Dex Foundation organiseert sinds oktober (start Kinderboekenweek) 2011 de Dex+Zo Voorleesfeesten. 
Bekende Nederlanders, Dex Best Friends, zullen gedurende het schooljaar 2011-2012 voorlezen op scholen  
uit de Dex+Zo, De Snoezel Brigade. Een bijzonder kinderboek waarin ‘gewone’ kinderen op een luchtige manier 
kennismaken met karakters die ‘anders’ zijn. 
Het doel van de Dex Foundation is tweeledig. 
Ten eerste hoopt de Foundation in 2012 het project De Stoeistal te kunnen realiseren; de bouw van het eerste  
en unieke, kleinschalige verzorgboerderij die opvang en passende zorg biedt aan zorg intensieve, ernstig 
beperkte en zeer gedragsmoeilijke kinderen. Dat is hard nodig want op dit moment is er in de huidige zorg, 
géén geschikt opvang-of logeeradres voor deze groep, welbekend als de ‘vastbind- en platspuit-kinderen’ van 
Nederland. Deze kinderen zijn ernstig ziek en hebben levenslang, samen met hun familie. 
Ten tweede streeft de Dex Foundation naar meer begrip en inlevingsvermogen van de ‘gewone’ kinderen voor 
een groep bijzondere kinderen, die een handicap of beperking hebben. 
Tenslotte geldt nog altijd: ieder kind is uniek.

De volledige opbrengst van de Voorleesfeesten komt ten goede aan de Dex Foundation. De Foundation streeft 
ernaar 100 gesponsorde Dex+Zo Voorleesfeesten te realiseren aan het einde van het schooljaar 2011- 2012.  
Met dat geld wordt het uiteindelijke doel, de eerste en unieke kleinschalige verzorgboerderij midden in de natuur, 
in 2012 werkelijkheid! Om de Voorleesfeesten tot een succes te maken, zijn wij op zoek naar bedrijfssponsors, 
goede doel organisaties, particulieren en iedereen die zich betrokken voelt. Doet u mee? Op deze manier maakt  
u niet alleen de Dex Foundation heel blij maar ook nog vele anderen!

Sponsorpakketten
De Foundation heeft diverse sponsorpakketten. De inhoud en mogelijkheden 
van de sponsorpakketten staat uitgebreid beschreven in de bijlage.
• Het Stoeistal- sponsorpakket ter waarde van 1 5000,-
• Het Woonboom- sponsorpakket ter waarde van 1 4250,-
• Het Snoezel- sponsorpakket ter waarde van 1 1000,-
•  Op maat sponsorpakketten. Dit zijn sponsorpakketten op maat.  

De Dex Foundation biedt sponsors de mogelijkheid zélf een sponsorpakket 
samen te stellen. Alles is mogelijk! 

Dex Helping Friends
Word Dex Helping Friend en sponsor de Dex Foundation! Alles voor het goede 
doel: waardige opvang en passende zorg op het hoogste niveau voor de ‘vastbind- en platspuit-kinderen’ van 
Nederland! Mail uw vragen of sponsorkeuze naar info@dexfoundation.nl. Namens de Dex Foundation, Dexter  
en zijn lotgenootjes, dank ik u hartelijk!

Het goede doel kinderboek & cd Dex+Zo
Het kinderboek & cd Dex+Zo, De Snoezel Brigade maakt deel uit van de Dex Foundation, opgericht door  
Josette Budding & Mark Budding, ouders van de 14-jarige Dexter. Op het oog een stoere tiener maar wel met 
een zorgelijk bestaan. Dexter is autistisch, ernstig verstandelijk beperkt en zeer gedragsmoeilijk. Zeer intensieve 
en passende 1-op-1 verzorging van zijn ouders en goede begeleiding geven Dexter houvast in de voor hem zo 
verwarrende wereld. Het grote contrast tussen het leven van zoon Dexter én dat van gezonde dochter Madé 
inspireerde Josette tot het schrijven van het goede doel kinderboek Dex+Zo, De Snoezel Brigade. De luister cd  
is ingesproken en ingezongen door betrokken BN’ers die direct of indirect betrokken zijn met het hebben van een 
kind, neefje of kennis met een beperking. Of zelf een gebrekje hebben en daar positief mee omgaan! Fantastisch 
dat zij deze ‘eer’ op zich namen! Dex Best Friends zijn oa; Giel Beelen, Hugo Borst, Miss Montreal, Wijnand Stomp 
Speelman & Speelman, en nog vele anderen… 
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Sponsor Mogelijkheden 

Het Stoeistal- sponsorpakket ter waarde van 5 5000,-
Dit pakket bestaat uit een compleet verzorgd Dex+Zo Voorleesfeest op een basisschool, eventueel in 
samenwerking met een bekende Nederlander. Het pakket bestaat uit: 
•  Maximaal 200 Dex+Zo boeken & cd’s. Iedere leerling van de doelgroep (groep 1 tot tot en met 4) ontvangt een 

Dex+Zo boek&cd.
• 200 Dex+Zo ballonnen en bijbehorend stokje.
• 200 stoere Dex+Zo kindertassen gevuld met de bovenstaande artikelen.
• Dex+Zo digibord-presentatie zodat de leerlingen kunnen meekijken tijdens het voorlees moment.
• Uw naamsvermelding en logo op de Dex Foundation website.
•  Een fotoreportage - ongeveer tien foto’s - van het Dex+Zo Voorleesfeest. Te gebruiken voor eigen publicatie  

en/of voor de website van de Dex Foundation.

Het Woonboom-sponsorpakket ter waarde van 5 4250,-
Dit pakket bestaat uit het leveren van de onderstaande Dex Foundation artikelen, aan een basisschool, 
kindertehuis of kinderafdeling van een ziekenhuis .De leerkrachten/begeleiders zullen zelf, graag en met veel 
plezier gaan voorlezen!
•  200 Dex+Zo boeken & cd’s. Ieder kind van de doelgroep (groep 1 tot en met 4, of met de leeftijd 4 tot en met  

8 jaar) ontvangt een Dex+Zo boek & cd.
• 200 stoere Dex+Zo kindertassen, met daarin het bovenstaande Dex+Zo boek & cd.
• Dex+Zo digibord presentatie zodat de kinderen kunnen meekijken tijdens het voorleesmoment.
• Uw naamsvermelding en logo op de Dex Foundation website.

Het Snoezel-sponsorpakket ter waarde van 5 1000,-
Dit pakket bestaat uit het leveren van de onderstaande Dex Foundation artikelen aan een basisschool, 
kindertehuis of kinderafdeling van een ziekenhuis.
•  35 Dex+Zo boeken & cd voor ieder kind van de doelgroep (groep 1 tot en met 4 of met de leeftijd van  

4 tot en met 8 jaar).
• 35 stoere Dex+Zo kindertassen, met daarin het bovenstaande Dex+Zo boek & cd.
• Dex+Zo digibord presentatie zodat de kinderen kunnen meekijken tijdens het voorleesmoment.
• Uw naamsvermelding en logo op de Dex Foundation website.

Op maat sponsorpakketten… van iedereen, voor iedereen  
Dit zijn sponsorpakketten op maat. De Dex Foundation biedt sponsors de mogelijkheid zélf een sponsorpakket 
samen te stellen. Alles is mogelijk!
Een voorbeeld: Grote en kleine(re) bedrijven, particulieren of geïnteresseerde ouders, voor iedereen is er een 
sponsorpakket op maat. Er is al een sponsorpakket - met 4 boeken & cd’s en een digibord presentatie - voor 
slechts 1 79,-! Houd één boek met cd voor uzelf en schenk de overige drie bijvoorbeeld aan een basisschool, 
kindertehuis of kinderafdeling van een ziekenhuis.

Indien u besluit geen sponsorpakket af te nemen, maar wel een donatie ten behoeve van de Stoeistal wilt 
doen, bent u ook van harte welkom. Een bijdrage in natura - denk aan aanleg tuin, dakbedekking, verlichting, 
inrichting keuken, meubels ect.- stellen wij eveneens zeer op prijs.
Tip: ook rond het Sinterklaasfeest en in de kerstpakketten is een Dex+Zo boek & cd ook een origineel cadeau 
met een mooie achterliggende gedachte.


