
Activiteiten 2021 
 
 
De belangrijkste activiteit om fondsen te werven voor Stichting Ferenc is de jaarlijkse auto 
tourrit ScanCovery Trial die in januari plaats vindt in Scandinavië. De rit wordt gereden door 
40 teams die allemaal een goed doel voor ogen hebben. Frank en Marina rijden deze rit 
samen. De fondsenwerving start normaal gesproken in juli. In juli 2020, was er aanhoudende 
onzekerheid omtrent Corona. De organisatie van de ScanCovery Trial besloot in het najaar 
van 2020 dat de rit niet gereden zou worden. Hierdoor is er ook geen fondsenwerving 
geweest voor de rit in 2021. 
 
Gedurende 2021 is er regelmatig contact geweest met Dr. A. Beishuizen om op de hoogte te 
blijven van de onderzoeken die gedaan worden in het Prinses Maxima centrum in Utrecht. 
 
De Stichting heeft zoals ieder jaar ook in 2021 een donatie gedaan aan de Kanjerketting. 
 
In de zomer van 2021 zouden de voorbereidingen voor het werven voor de fondsen voor de 
ScanCovery Trial 2022 starten. De organisatie van de tour besloot in 2021 wederom om de 
rit niet door te laten gaan door de aanhoudende onzekerheid omtrent Corona. 
 
 
 
 
 
Activiteiten 2022 
 
Het jaar begon zonder de belangrijkste activiteit voor Stichting Ferenc. Helaas werd de auto 
tourrit in Scandinavië, ScanCovery Trial, door de Corona maatregelen uitgesteld naar januari 
2023. Hierdoor werd het mogelijk om vanaf de zomer in 2022 weer te starten met het 
werven van fondsen voor de Stichting. Via Facebook en Instagram werden indrukwekkende 
foto’s van vorige edities van de ScanCovery Trial gedeeld om aandacht te vragen en geld op 
te halen voor deze auto tourrit. 
 
Aangezien Ferenc een bekend gezicht was in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zijn er 
collectebussen aanwezig bij de lokale bakker en sportzaak. De donaties die daarin gedaan 
worden, worden regelmatig op de rekening van de stichting bijgeschreven. 
 
De donatie aan de Kanjerketting werd ook in 2022 gedaan. 
 
 
 


