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Als je ziek bent, wil je als kind je ouders het liefst zo 
dicht mogelijk bij je hebben. En als je intensieve zorg 

nodig hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde dingen 
doen als je leeftijdgenootjes. Dat begrijpt het Ronald 

McDonald Kinderfonds maar al te goed.  
 

Daarom biedt het Ronald McDonald Kinderfonds 
logeerplekken voor papa’s, mama’s, broertjes en 

zusjes van zieke kinderen. Dicht in de buurt van het 
ziekenhuis, zodat ouders altijd snel bij hun zieke 

kindje kunnen zijn. De logeerplekken worden Ronald 
McDonald Huizen genoemd. In totaal zijn er twaalf 

Ronald McDonald Huizen in heel Nederland. 
 

Vakantieplezier! 
In de drie vakantiehuizen van het Ronald
McDonald Kinderfonds kunnen zieke of

zorgintensieve kinderen op vakantie in prachtige, 
rolstoelvriendelijke appartementen.

Een heleboel 
nachtzoenen!  
53.494 nachtjes, zoveel keer sliepen
ouders, broertjes en zusjes van een ziek 
kind in de Ronald McDonald Huizen 
vorig jaar. Zieke kinderen vonden het 
ziekenhuis net iets minder spannend 
doordat hun ouders dicht bij hen
 logeerden in een Ronald McDonald 
Huis. Ouders konden, omdat ze zo 
dichtbij sliepen, elke avond hun zieke 
kind in het ziekenhuis een nachtzoen 
geven. Of ze konden bijvoorbeeld nog 
even samen een verhaaltje lezen voor 
het slapen. Dat is heel belangrijk, want 
kinderen herstellen beter als hun papa 
en mama dichtbij zijn. Het Kinderfonds 
zorgt ervoor dat ouders van zieke
kinderen kunnen slapen in de
Ronald McDonald Huizen. Dat kan 
alleen dankzij onze fijne donateurs, 
sponsoren en de te gekke acties van 
onze actievoerders! Help jij ook mee?

Ken jij het Ronald McDonald Kinderfonds al?



Het goede doelen restaurant 

van Olivier 

Keer op keer bewijst Olivier dat hij een echte superheld 
is. Eerder verzamelde hij al 800 (!) lege flessen voor het 
Ronald McDonald Kinderfonds. Olivier heeft een dub-
bele hartafwijking en heeft zelf vaak in het ziekenhuis 
gelegen. Gelukkig waren zijn ouders altijd dichtbij in het 
Ronald McDonald Huis en konden zij hem altijd bezoek-
en. Olivier weet dus als geen ander hoe belangrijk het is 
dat ouders dicht bij hun zieke kind kunnen zijn. En dus 
kwam hij weer in actie. Deze keer bedacht Olivier ‘Het 
goede doelen restaurant’. Je kon de lekkerste gerechten 
bestellen: spaghetti, pizza en cupcakes, het stond al-
lemaal op de menukaart. De trotse chef Olivier deed dit 
allemaal om geld in te zamelen voor het Kinderfonds. Hij 
heeft ruim 500 euro opgehaald, geweldig! Wil jij ook een 
eigen actie organiseren? Kijk op: www.starteenactie.nl. 

Binnenkort een 
spreekbeurt of werkstuk?

Ga jij binnenkort een spreekbeurt houden op school? 
Of een werkstuk maken? Misschien is het dan een leuk 
idee om deze over het Ronald McDonald Kinderfonds te 
houden. Of over een Ronald McDonald Huis of vakan-
tiehuis bij jou in de buurt. 
Op deze manier kun je je leeftijdsgenootjes vertellen 
waarom de Ronald McDonald Huizen zo hard nodig zijn. 
Waarom zieke kinderen niet zonder hun ouders kun-
nen. En misschien wil jouw juf of meester na afloop van 
je spreekbeurt zelfs wel samen met de klas een actie 
organiseren voor het Kinderfonds. 
Op de website kinderfonds.nl/ronald-mcdonald-kinder-
fonds-in-de-klas vind je heel veel informatie voor jouw 
spreekbeurt of werkstuk. Lees bijvoorbeeld meer over 
het Ronald McDonald Kinderfonds, over onze ambas-
sadeurs, bekijk de laatste nieuwtjes of lees verhalen van 
ouders die dicht bij hun kind logeerden in een Ronald 
McDonald Huis. Op ons YouTube-kanaal vind je miss-
chien wel een leuk filmpje dat je kunt laten zien aan je 
klas. 
 
Laat ons vooral weten hoe het is gegaan!  

Schilderijtjes van actieheld Melanie
De 9-jarige Melanie is een echte actieheld. Ze haalde door middel 
van het verkopen van zelfgemaakte schilderijtjes maar liefst €300 
op voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Met dat bedrag kunnen 
gezinnen met een ziek kind, 20 nachten in een Ronald McDonald 
Huis verblijven. Ze vertelt: ”Toen mijn zus Isabel* te vroeg geboren 
werd, logeerden mijn papa en mama zelf ook 20 nachten in het 
Ronald McDonald Huis VUmc. En toen mijn broertje Calvin na zijn 
geboorte op de IC lag, logeerde ik zelf samen met papa en mama 
in het Ronald McDonald Huis Emma. Dat was erg fijn, want zo kon 
ik elke dag naar mijn broertje en ook nog lekker spelen in het huis.” 
Melanie vindt het belangrijk dat alle papa’s, mama’s, broertjes en 
zusjes altijd dicht bij hun zieke kind in het ziekenhuis kunnen zijn. 
En dus kwam ze in actie. Haar Instagramaccount werd een
tentoonstelling, waar al haar schilderijtjes een mooi plekje kregen. 
En ze stond met een prachtig versierde kraam op de dorpsmarkt 
waar ze haar schilderijtjes verkocht. Dankjewel Melanie, je bent een 
echte Kinderfondskanjer! Mede dankzij jouw actie kunnen ouders en 
zieke kinderen in moeilijke periodes bij elkaar zijn.



Kom jij ook in actie voor 
het Ronald McDonald 
Kinderfonds?
Er zijn allerlei soorten acties mogelijk om geld in te zamelen 
voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Samen met je 
school óf met vriendjes en vriendinnetjes. Grote en kleine 
acties, ze dragen allemaal hun steentje bij om zieke kinderen 
te helpen. 
 
Heb jij een leuk idee voor een actie? Kom dan online in actie 
op de speciale website starteenactie.nl. Het werkt heel een-
voudig. Maak een actiepagina aan en stuur met één druk op 
de knop direct een e-mailtje over je actie naar al je vrienden. 
Ook kun je via Facebook, Instagram of Twitter laten weten 
dat je in actie komt voor het Kinderfonds. 

Ronald McDonald Kinderfonds 
Postbus 1096 
3800 BB Amersfoort 
T: 088-2219 000 
E: info@kinderfonds.nl  
kinderfonds.nl  
IBAN: NL61 RABO 0393 2000 00 

Volg ons! 
Wist je dat het Ronald McDonald Kinderfonds een eigen 
Facebookpagina heeft? Hier kun je bijvoorbeeld foto’s 
plaatsen van een actie die je hebt gehouden of iedereen 
vertellen waarom jij het Kinderfonds steunt. Word nu vriend 
van het Ronald McDonald Kinderfonds op facebook.com/
RonaldMcDonaldKinderfonds. 
 
Misschien zit je ook wel op Instagram of Twitter? Ook 
daarop is het Kinderfonds actief. Ga naar kinderfonds.nl en 
klik op een social media icoontje (rechtsboven op de site). 
Het zou leuk zijn als je ons volgt en een berichtje achterlaat 
op een van onze pagina’s! Neem ook eens een kijkje op het 
YouTube-kanaal van het Kinderfonds. Daar vind je allemaal 
leuke filmpjes, bijvoorbeeld van onze ambassadeurs Robert 
ten Brink, Yvon Jaspers en Jan Versteegh. 
 
Hopelijk zien we je daar!

550 kilometer hardlopen 
voor het Kinderfonds 

In augustus 2020 hebben Gert-Jan en Chantal samen met 
hun dochtertje, na de geboorte van hun zoon Luca, een 
week in het Ronald McDonald Huis in Utrecht gelogeerd. 
Ze vonden het fijn om in deze spannende periode toch 
dicht bij hun kindje te kunnen zijn. Daarom besloten ze in 
actie te komen om geld op te halen voor het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds. 

Gert-Jan is trainer van een voetbalelftal in Meerkerk. De 
voetbalselectie van SV Meerkerk, heeft zes dagen lang, 
zoveel mogelijk kilometers hardgelopen. Daarnaast heb-
ben ze samen met OBS De Springplank uit Meerkerk 
een sponsorloop georganiseerd voor alle leerlingen. De 
actie verliep beter dan verwacht en het eindresultaat was 
geweldig! In één week tijd liepen ze 550 kilometer hard 
en haalden ze met elkaar €13.598,- euro op. Dat zijn 226 
nachtjes slapen in het 
Ronald McDonald Huis 
voor gezinnen met een 
kind in het ziekenhuis. 
Dank jullie wel!

Ronald werkt in een fietsenzaak en fiets elke dag 27 kilome-
ter om van zijn huis naar zijn werk te komen. Begin juni deed 
hij dat op een kleine kinderfiets. Hij kwam op het idee door 
zijn zus. Zij is vrijwilliger in Huis Groningen en deed mee aan 
Homewalk, een sponsorevent waarbij teams 120 kilometer 
wandelen in 24 uur. Ronald vertelt: “Bij ons in de winkel zat 
ik een keer voor de grap op zo’n klein fietsje, toen zei mijn 

collega: “Als je daarop 
naar huis fietst, krijg je 
van mij €200,-”. Al snel 
zijn er meer collega’s 
enthousiast om Ronald 
te sponsoren voor deze 
actie. 

Ronald besluit om de actie door te zetten voor het Ron-
ald McDonald Kinderfonds. “Ik ben erg dol op mijn zus en 
de Ronald McDonald Huizen vind ik erg belangrijk.”. Na de 
eerste keer oefenen wordt het kinderzadel vervangen door 
een zadel voor volwassenen. Na vier keer trainen is het zover. 
De collega’s, familie en pers zijn aanwezig om een stuk met 
Ronald mee te fietsen, hem aan te moedigen en de actie 
vast te leggen. Wat een heldendaad Ronald!

Ronald fietst 27 kilometer 
op een kinderfiets


