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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 nog even samen 
een verhaaltje lezen voor het slapen. 
Dat is heel belangrijk, want kinderen 
voelen zich 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?

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 regenboog voor het Boshuus 

Toen Christa en Maarten 40 jaar getrouwd waren, 
vroegen ze geen cadeaus voor zichzelf, maar spaarden 
ze samen met vrienden en familie voor een bijzonder 
cadeau voor het Boshuus, vakantiehuis van het Ronald 
McDonald Kinderfonds. Hier zijn ze allebei ook
vrijwilligers. “Onze neef Michael was gehandicapt en is 
drie jaar gelden overleden. De snoezelruimte in zijn huis 
heeft hem heel vaak wat rust en ontspanning gegeven. 
Het was dus al snel duidelijk dat ons cadeau voor de 
nieuwe snoezelruimte in het Boshuus moest zijn. De 
regenboog staat daarnaast in alles voor onze zoon Dylan 
die alle kleuren heeft in wie hij is. En onze dochter
Kayleigh heeft een glazen regenboog op haar graf.” 

Christa en Maarten 
maakten een actie 
aan op
starteenactie.nl en 
spaarden zo,
samen met hun
vrienden en
familie een mooie 
regenboog bij 
elkaar. Inmiddels 
staat de mooie 
regenboog te 
stralen in de 
snoezelkamer van 
het Boshuus.

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
vakantiehuis 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 
kunnen. 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-kinderfonds-in-de-
klas vind je heel veel informatie voor jouw spreekbeurt 
of werkstuk. Lees bijvoorbeeld meer over het Ronald 
McDonald Kinderfonds, over onze ambassadeurs, 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 misschien wel een 
leuk filmpje dat je kunt laten zien aan je klas. 
 
Laat ons vooral weten hoe het is gegaan! 

Sportieve helden bij HomeRide, HomeRun en HomeWalk 
€ 1.106.384: dat is wat de kanjers 
van HomeRide, HomeRun en 
HomeWalk hebben opgehaald! 
Ruim 1.000 sportievelingen
fietsen, renden of wandelden in 
het laatste weekend van juni 24 
uur lang om geld in te zamelen 
voor families met een ziek kind. 
Robert ten Brink, ambassadeur 
van het Ronald McDonald 
Kinderfonds, gaf op zaterdag 
om 12.00 uur het startschot. 
Sportieve helden dansten in 
de regen, bikkelden de nacht 
door en kwamen trots over de 
finishlijn. Deelnemers, donateurs, 
vrijwilligers, publiek en alle
anderen: dank jullie wel! 



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 
eenvoudig. 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! 

Kindervallei in de nacht  

In het donker is het sprookjesachtige gebouw van de 
Kindervallei nog magischer dan overdag. Gezinnen met 
een kind dat veel zorg nodig heeft, kunnen tijdens een 
onbezorgde vakantie tot rust komen, zich ontspannen en 
weer opladen. Ook ’s avonds gebeurt er nog van alles in 
de Kindervallei. Gezinnen koken en eten samen, spelen 
spelletjes in de gezamenlijke woonkamer en genieten van 
de twinkelactiviteiten in het theater. Van de 100 vrijwilligers 
waken er 20 ’s nachts over de gasten. Ze blijven slapen in 
een gastenkamer en bieden gezinnen zo extra gastvrijheid 
en een veilig gevoel.

De Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen 
kunnen niet zonder alle onmisbare vrijwilligers. Maar liefst 
1.883 vrijwilligers stonden in 2021 klaar voor de gezinnen. 
Dag en nacht, 24/7, 365 dagen per jaar. Zij zorgen voor een 
schoon, fijn en welkom thuis, bieden een luisterend oor of 
een schouder om op te steunen. Ze zijn echte helden!   

Onmisbare vrijwilligers


