
EEN VAARKRACHT WATERHUIS

SAMEN VOOR 



De strijd tegen kanker kent geen moment van rust. Als patiënt worstel je na 
je vonnis van onderzoek, naar behandeling naar hoop en van nieuw 
onderzoek naar berusting. Een emotionele roller-coaster waarin je leven 
door medici lijkt te worden overgenomen en er geen moment meer is om 
even op adem te komen.  

De energie van een ander perspectief is dan essentieel.  
Even een moment niet met de ziekte bezig zijn. De ruimte (her-)vinden om 
te resetten, de geest op te laden en zo weer de energie te vinden om door te 
gaan. Uit eigen ervaring weten wij hoe waardevol dat is in die intense strijd. 

Het water op is dan voor veel mensen magisch, dat hoeven we u gelukkig niet 
te vertellen. Even weg uit de bekende omgeving in de verstilde natuur van het 
water. Het geeft letterlijk dat nieuwe perspectief en vergezicht. Dat gevoel van 
een tijdelijke escape uit de harde werkelijkheid van kanker willen we blijven 
bieden. Nu meer dan ooit! 

Want de vraag blijft en het aanbod van vaartochten noodgedwongen kleiner 
wordt, hebben we een nieuw concept ontwikkelt waarbij we corona-proof de 
patient dat gevoel van vrijheid op het water kunnen bieden. 

Ons streven als VaarKracht is en blijft…even een moment geen kankerpatiënt!  
Dat streven willen ook in deze moeilijke tijd blijven realiseren en dat kunnen we 
alleen samen met u want uiteindelijk komen er in Nederland elk uur 13 nieuwe 
kankerpatiënten bij!

Even een moment geen kankerpatiënt…
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Het idee 
Een drijvend huis.  
Een eigen plek voor familie en mantelzorgers om 
samen te komen. Te genieten met elkaar van het 
water, het uitzicht en de rust. Volledig aangepast aan 
de eisen van de patient. Naar keuze in de bedrijvigheid 
van de locale haven of juist even daarbuiten in de rust 
van de natuur. 

Het concept is en blijft voor de patient gratis, mede 
omdat het wordt verzorgd door de HavenTeams van 
VaarKracht. Vrijwilligers die al veel ervaring hebben 
opgedaan met deze doelgroep. 
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Er is meerwaarde denkbaar 

Een drijvend huis of een kleine serie woningen naast 
elkaar biedt nog veel meer mogelijkheden. 

Stel je voor dat we met elk ziekenhuis een afspraak 
maken voor één of meer VaarKracht- WaterHuis die we 
in de directe omgeving van het ziekenhuis neerleggen.  

Dan kunnen we kankerpatiënten ook daar ontvangen 
voor hun medische zorg. Zonder elke keer 
geconfronteerd te worden met de omgeving van het 
ziekenhuis. Gewoon in een huiselijke omgeving op het 
water waardoor we ook een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan de ‘quality of life’.
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Er is meerwaarde voor de sponsor 

Een drijvend huis is natuurlijk 365 dagen per jaar 
beschikbaar voor vergaderingen, team-meetings of het 
op een bijzondere wijze huisvesten van (buitenlandse) 
gasten. Tegelijkertijd kan het begeleiden van patiënten 
natuurlijk ook een activiteit zijn vanuit een MVO-beleid 
zijn waarbij we medewerkers van een sponsor kunnen 
inzetten. 

Kortom, voor een sponsor is er heel veel meerwaarde 
mogelijk. 
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’T AANLOOPHUIS 

Als we samen echt ambitie durven te hebben kan het 
ook groter en voor meer mensen betekenis krijgen. 
Denk aan de analogie van de aanloop-haven. De plek 
waar meerdere ‘schepen’ aanmeren. Als we een 
grotere groep willen huisvesten, kunnen we ook kiezen 
voor een familiair clubhuis.  

Ieder zijn eigen woning op een gemeenschappelijk 
ruimte. Uniek onderscheidend en ideaal voor die 
momenten die je samen als (extended) familie nog met 
elkaar wil meemaken.
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Samen kunnen we meer 

Het is de hoogste tijd voor nieuw elan post corona met 
hernieuwde aandacht voor de rollercoaster die kanker 
heet. De behoefte is alleen maar toegenomen. Daarom 
zoeken we naar mogelijkheden om meerdere woningen 
te realiseren.  

Vanuit elk denkbaar verband:  

- het idee van mienskip; alle familie bedrijven in 
Friesland 

- een Waterschap biedt een woning aan om ook aan de 
lokale gemeenschap te vertellen wat ze doen 

- Een jachthaven investeert in een woning voor de 
verhuur en reserveert een aantal dagen voor 
VaarKracht 

- De plaatselijke ondernemers verbinden zich en krijgen 
zo een eigen ‘clubhuis’ 

- Gemeentes realiseren een woning als ‘praathuis’ met 
de bewoners over nieuw te ontwikkelen lokaal beleid 
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De realisatie 

Elke woning kost in de staat zoals wij dat nodig hebben en 
volledig zelfstandig qua voorzieningen een bedrag van 
rond de € 100.000,= incl. Interieur etc. In ons ideale 
scenario ontwikkelen we een eigen stijl waterwoning. 
Direct herkenbaar als VaarKracht. Zeker als we dan 
meerdere huizen kunnen realiseren gaan de bouwkosten 
drastisch omlaag. 
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De tegenprestaties 

Ooit stilgestaan wat een ‘teamdag op het water’ 
aan verfrissend nieuwe perspectieven zou kunnen 
opleveren? 

Of de impact die het onderbrengen van 
buitenlandse gasten op het VaarKracht 
WaterHuis heeft op de relatie met uw gasten? 

De mogelijkheid om samen met uw medewerkers 
gastheer en gastvrouw te zijn? 

Zo maar wat ideeën voor een tegenprestatie. 
Samen kunnen we er zeker meer bedenken. Zullen 
we een afspraak maken voor een brainstorm op 
een prototype van het VaarKracht WaterHuis?
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Meer weten? Bel, mail of app Robert Rust! 
robert@vaarkracht.nl | +316 5471 8647 

Of kijk hier naar een selectie van de tegen-
prestaties als voorzet voor een gesprek 
over uw wensen en mogelijkheden.
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De tegenprestaties voor zakelijke relaties 

Founding father 
Exclusieve partner voor 5 jaar voor 1 specifiek WaterHuis, met naam-
vermelding VaarKracht & Naam WaterHuis. Tevens 3 weekenden en 20 
dagen (incl overnachting) per jaar gebruik.  
€ 100.000,= 

Exclusive partner 
Samenwerking voor 2 jaar, naast vermelding in onze communicatie en 
in/op het WaterHuis tevens 12x per jaar een dag gebruik van het 
WaterHuis waarvan 4x met overnachting 
€ 30.000,= 

Gold partner 
Samenwerking voor 2 jaar,  naast vermelding in onze communicatie 
en in/op het WaterHuis tevens 10x per jaar een dag gebruik van het 
WaterHuis met 3x overnachting 
€ 20.000,= 

Partner 
Samenwerking voor 1 jaar. Naast vermelding in onze communicatie 
en in/op het WaterHuis tevens 8x per jaar een dag gebruik van het 
WaterHuis. 
€ 10.000,= 
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De tegenprestaties 

Material partner 
Voor inrichting en aankleding zoeken we specifieke materialen en 
spullen. Afhankelijk van de tegenwaarde doen we een maatwerk 
voorstel. 
  
Supporter 
Vanaf € 500,= per jaar de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief 
overdag of met overnachting gebruik te maken van het WaterHuis. 

Lid 
Vanaf € 100,= per jaar de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief 
overdag gebruik te maken van het WaterHuis. 

Maatwerk 
Vertel ons waar u aan denkt, wat de mogelijkheden zijn en wij komen 
met een speciaal voor u ontwikkelt idee. Voor ons kan een WaterHuis 
ook een drijvende showroom worden van uw organisatie.
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Een sponsorverbinding met VaarKracht ondersteunt ons doel om 
kankerpatiënten een moment geen patient te laten voelen.  

Nu kan dat bijna budgetneutraal gebeuren want bijna elk bedrijf 
spendeert een aanzienlijke som aan ‘hei-dagen’, groep-bijeenkomsten 
op locaties ed.  

Dat budget zou nu besteed kunnen worden aan een sponsorship voor 
het VaarKracht Waterhuis. 

En dat is fijn in deze lastige tijd. Goed doen voor een ander en 
letterlijk nieuwe perspectieven voor je eigen mensen!
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