
Nieuwsbrief winter 2023
Het is winter. Hoog tijd voor een nieuwe KPN Mooiste Contact Fonds nieuwsbrief.

Op de eerste editie hebben we enorm veel leuke reacties gekregen. De 
aanmeldingen voor vrijwilligers tijdens onze evenementen afgelopen najaar zaten 
dan ook in mum van tijd vol. Zo gingen we samen met kwetsbare groepen naar 

het Rijksmuseum en het Huis van Oranje in de Johan Cruijff ArenA.

Gelukkig staan er ook voor 2023 weer mooie evenementen en activiteiten op de 
rol: van het Rijksmuseum tot het Nederlands elftal en van KlasseContact tot de 

gezellige Mooiste Contact Dagen.

Als je zelf wilt laten weten wat het fonds voor jou betekent, dan maken we daar 
graag ruimte voor in de volgende nieuwsbrief. Ook tips en op- en aanmerkingen 

zijn natuurlijk altijd welkom! Graag via mooistecontact@kpn.com. 

Mochten jullie mensen weten die net als jij ook fan van het fonds zijn of waarvan je 
denkt dat ze dat willen worden, stuur deze nieuwsbrief dan vooral door.  

Namens het KPN Mooiste Contact Fonds wens ik je in ieder geval veel leuke 
contacten en een heel fijn 2023 toe!

Mark Versteegen

Directeur KPN Mooiste Contact Fonds

mailto:mooistecontact@kpn.com


Terugblik 2022
Het KPN Mooiste Contact Fonds 
vierde in 2022 haar 15-jarig 
jubileum met diverse bijzondere 
projecten en activaties. Veel blije 
gasten en dito KPN vrijwilligers! Dit 
was 2022.

Roze Ouderen 
Kerstiner
Een kerstdiner in het 
Concertgebouw samen met KPN 
Pride, speciaal voor roze ouderen, 
die het vaak extra moeilijk hebben 
en kampen met eenzaamheid en 
onbegrip.

KPN Voetbal-
vriendendag
Het Fonds Gehandicaptensport en 
KPN sloegen de handen ineen en 
ontvingen honderden jonge 
voetbalfans met familie voor een 
onvergetelijke dag.

https://www.kpnmcf.com/nl/nieuws/2023/we-kijken-even-terug-een-terugblik-op-alle-mooie-projecten-van-het-kpn-mooiste-contact-fonds-in-2022
https://www.kpnmcf.com/nl/nieuws/2023/eerste-roze-ouderen-kerstdiner-in-concertgebouw-groot-succes
https://www.kpnmcf.com/nl/nieuws/2022/afellay-kicky-en-maatje-stelen-de-show-tijdens-kpn-voetbalvriendendag


Onvergetelijk 
museumbezoek
250 mensen voor wie sociaal 
contact niet vanzelfsprekend is, 
beleven de dag van hun leven in 
het Rijksmuseum.

Klasgenoot in 
het nieuws
In het Jeugdjournaal vertelt Lynn 
uitgebreid over haar ervaringen 
met de KPN Klasgenoot.

Ondernemen 
tegen 
Eenzaamheid
Tijdens de Week tegen 
Eenzaamheid kwamen OtE 
ondernemers Stéphanie en Ilse aan 
het woord op New Business Radio.

https://www.kpnmcf.com/nl/nieuws/2022/kpn-mooiste-contact-dagen-een-onvergetelijk-bezoek-aan-het-rijksmuseum
https://www.kpnmcf.com/nl/nieuws/2022/ook-online-schooljaar-van-start-voor-langdurig-zieke-kinderen
https://www.deondernemer.nl/personeel/branded-content-ondernemen-tegen-eenzaamheid-kracht-maatschappij~4167234


Volg ons op 
Instagram
Hier zie je bijvoorbeeld hoe 
scholier Berk als VIP werd 
ontvangen in het Huis van Oranje.

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