Subject: Hoppolek'och'Headpod'skapar'glädje!
Date: torsdag'6'juni'2013'kl.'22:35:39'Centraleuropa,'sommartid
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To:

Kristina'Leksell
kristina@jumpandjoy.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du visat intresse för Hoppolek. Vänligen kontakta oss på info@jumpandjoy.se om du vill
avregistrera dig.
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NYHETER I KORTHET
Hoppolek lanseras i Norge och
Danmark
I höst planerar vi att lansera Hoppolek i
ytterligare två nordiska länder; Norge och
Danmark. Det ser vi fram emot med stor
entusiasm!

Jump & Joy har blivit beviljade
anslag från Jimmy Dahlstens
fond!
Nu tar vi fram ytterligare ett hjälpmedel
som bidrar till barnens självständiga
rörelseaktivitet... Den första prototypen
planeras vara färdig i höst, och vi har
redan en pilot-unge som ivrigt väntar på
att få utvärdera denna finurliga nyhet. Vi
återkommer med information vartefter
projektet växer fram!

Det var väldigt roligt att se hur stor
uppmärksamhet Headpod fick på
mässan "Leva & Fungera" i Göteborg
i april. Många barn provade
Headpod, och vi fick bekräftat att det
var rätt beslut att ta in Headpod i
Sverige! Headpod står nu på Hinfolistan och kan förskrivas som hjälpmedel.
Headpod underlättar bl.a.
matsituation och pedagogisk
verksamhet.
För mer information; kontakta
oss på 0738-20 80 70 eller 070574 20 28.

En mamma berättar om Hoppolek
"Redan efter några veckor började vi tycka att något hade hänt.
Hampus blev mer aktiv i sin gåstol och i sin krypvagn. Detta har
"stabiliserats" under terminen och han har blivit starkare. Hampus
har också börjat att greppa saker och han lyfter och flyttar dem.
Han verkar ha fått mer kontroll över sin kropp. Hoppoleken tränar
så mycket utan att det är tråkigt. Öga-hand, det händer något när
jag trycker här och om jag ändrar o trycker där händer något
annat. Och HELA kroppen får vara med när det händer. Men
framför allt att jag SJÄLV får bestämma vad som ska hända, det
måste nog vara det bästa. Det tror jag skulle vara Hampus egna
ord. Att självständigheten är det bästa och att styra hela
kroppen.Man kan ju bara spekulera i vad som hade varit möjligt
idag... Önskar också att alla förstår vilken potential denna
multifunktionsapparat har för personer med olika
funktionshinder. Hoppolek-fan forever!"
Pernilla Wetterstrand, förälder till Hampus 6 år som önskar att Hoppolek hade
varit tillgänglig för 4 år sedan.

Nu finns Hoppolek på 20
platser i Sverige!
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar
med mycket sol, jordgubbar, färsk
potatis, bad och avkoppling!

Sommar med Hoppolek?
I sommar kan ni hyra en Hoppolek
för 4.000 kr/vecka (exkl. moms) inkl
frakt och installation. Skaffa en rolig
och nyttig aktivitet även för de
regniga dagarna!
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