
Nieuwsbrief zomer 2022
Het is zover: onze eerste nieuwsbrief! 

De aanleiding is de terugkerende vraag waarom we niet veel meer vertellen over 
de leuke, bijzondere en aansprekende projecten en activiteiten die het fonds 
allemaal doet. Het antwoord is eigenlijk heel simpel: we focussen ons op het 

verminderen van eenzaamheid bij de mensen die daar onder lijden en niet op het 
communiceren daarover. Aan de andere kant realiseren we ons ook dat het er over 

vertellen meer awareness creëert voor dit grote maatschappelijke probleem en 
mensen of andere bedrijven zal inspireren om zich ook in te gaan zetten. 

Vandaar dat we besloten hebben een paar keer per jaar een nieuwsbrief te gaan 
verzenden. Mochten jullie mensen weten die ook fan van het fonds zijn of waarvan 
je denkt dat ze dat zeker willen worden, stuur deze nieuwsbrief dan vooral door.  

Als je zelf wil laten weten wat het fonds voor jou betekent, dan maken we daar 
graag ruimte voor. Tips en op- en aanmerkingen zijn natuurlijk ook altijd welkom! 

Graag via mooistecontact@kpn.com. 

Namens het KPN Mooiste Contact Fonds wens ik je in ieder geval veel leuke 
contacten en een hele fijne zomer toe!

Mark Versteegen
Directeur KPN Mooiste Contact Fonds

PS: volg ons ook op Instagram, Facebook en LinkedIn 

mailto:mooistecontact@kpn.com
https://www.linkedin.com/company/kpn-mooiste-contact-fonds/
https://www.facebook.com/kpnmcf
https://www.instagram.com/kpnmcf/


Gezellige 
Paaslunches bij 
Eredivisieclubs
700 mantelzorgers van mensen met 
dementie zijn rond de Paasdagen 
getrakteerd op een paaslunch in 
voetbalstadions van eredivisieclubs.

Ouderen 
virtueel naar de 
Eregalerij
Samen met Maya VR en het Rijksmuseum 
starten we een nieuwe reeks vr-tours 
voor maar liefst 4.000 ouderen in 
verpleeghuizen uit het hele land.

Samen Zijn met 
FC Mooiste Contact
Op dinsdag 29 maart werden tijdens de 
voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland 500 
mensen in het zonnetje gezet door 
FC Mooiste Contact.  

https://www.kpnmcf.com/nl/nieuws/2022/kpn-mooiste-contact-fonds-maya-vr-en-het-rijksmuseum-brengen-eregalerij-naar-verpleeghuizen
https://www.kpnmcf.com/nl/nieuws/2022/samen-zijn-met-willeke-alberti-diggy-dex-en-fc-mooiste-contact
https://www.kpnmcf.com/nl/nieuws/2022/mantelzorgers-van-mensen-met-dementie-worden-in-het-zonnetje-gezet


Ondernemen 
tegen 
Eenzaamheid
Vorig jaar zijn het KPN Mooiste 
Contact Fonds en het Oranje Fonds 
gestart met het programma 
Ondernemen tegen Eenzaamheid. 

Van Klasgenoot 
naar Teamgenoot
KPN verbindt zieke kinderen met favoriete 
Eredivisieclub

Het KPN Mooiste Contact Fonds
Volg ons ook op Instagram, Facebook en LinkedIn

https://www.kpnmcf.com/nl/nieuws/2022/ondernemen-tegen-eenzaamheid-ondernemers-stellen-zich-voor
https://www.kpnmcf.com/nl/nieuws/2022/kpn-verbindt-zieke-kinderen-met-favoriete-eredivisieclub
https://www.kpnmcf.com/nl/wat-is-het-mooiste-contact-fonds
https://www.instagram.com/kpnmcf/
https://www.facebook.com/kpnmcf
https://www.linkedin.com/company/kpn-mooiste-contact-fonds/



