
 

Ludieke actie van Stichting OOPOEH 

Verras je moeder met een 
oppashond! 
 
Geef je moeder een lieve oppashond! Met die ludieke actie op moederdag 13 mei helpt 
Stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Hond) kinderen aan misschien 
wel het liefste en origineelste cadeau voor hun moeder.  
 
Wat geven we dit jaar?  
Elk jaar is het weer een heet hangijzer: wat geef je je moeder dit jaar om je liefde nog eens 
extra te betuigen? Bloemen? Chocola? Je wilt iets origineels geven, maar je agenda biedt 
weinig ruimte om uitgebreid te gaan winkelen. Stichting OOPOEH biedt de helpende hand 
aan zoekende kinderen en stelt voor: een oppashond! Oprichter van Stichting OOPOEH, 
Sofie Brouwer: “Een oppashond is misschien wel het mooiste cadeau dat je je moeder kan 
geven. Het zorgt niet alleen voor gezelligheid in huis, maar het is ook een lief maatje om 
mee te wandelen en om nieuwe mensen mee te leren kennen. Ze voelt zich er gelukkiger en 
gezonder door!” 
 
Match je moeder tijdens de lunchpauze 
Omdat hardwerkende kinderen niet veel tijd hebben voor het vinden van het ideale 
moederdagcadeau gaat OOPOEH langs bij deze carrièretijgers. Een aantal bedrijven zullen 
tijdens de lunchpauze worden verrast door Stichting OOPOEH om samen met hen op zoek 
te gaan naar een mogelijk oppashondje voor hun moeder. 
Kinderen kunnen hun moeder hier ter plekke opgeven maar uiteraard kun je je moeder ook 
online of telefonisch bij Stichting OOPOEH opgeven. Zij krijgt dan voor moederdag een 
liefdevol kaartje in de bus met informatie over een oppashondje bij haar in de buurt.  
 
Oproep Match je Moeder 
Gun je jouw moeder lekkere knuffels en gezelschap van een lieve oppashond? Op de 
momenten dat het haar uitkomt? Meld haar dan vrijblijvend en kosteloos aan op 
www.oopoeh.nl/matchjemoeder of via 020-785 37 45 en Stichting OOPOEH gaat voor haar 
op zoek naar een geschikte kandidaat op pootjes in haar buurt. Toch geen geschikte match? 
Dan zoekt de stichting gewoon weer verder. Helemaal vrijblijvend. En wil je zelf alvast eens 
kijken naar de honden die nog een oppas zoeken? Neem dan alvast een kijkje op de 
website van Stichting OOPOEH.     
 
Over Stichting OOPOEH 
Stichting OOPOEH is in het leven geroepen om 55-plussers die wel van honden houden, maar er zelf 
niet meer aan willen beginnen, te koppelen aan een lieve oppashond in de buurt. Zo hebben ze wel 
de lusten, maar niet de lasten. Wel de lekkere wandeling, een kwispelend staartje en gezellige 
momenten in het park, maar niet de continue zorg. Een win-win-win situatie: de oppas (OOPOEH) 
heeft een hond op het moment dat het haar/hem uitkomt, het baasje een betrouwbare oppas en de 
hond krijgt de aandacht die hij verdient.  
 
Noot voor de redactie: neem voor meer informatie contact op met Meike Zwaan of Sofie Brouwer 020-
785 37 45 of 06-14663334 of via info@oopoeh.nl of sofie@oopoeh.nl. 


