
Help nog meer ouders dichtbij hun zieke kind te zijn 
en word kamerdonateur!

In februari 2003 werd bij de destijds vijfjarige Kimberly Kosten een hersentumor
ontdekt. Zij moest een zware behandeling ondergaan in het Sophia Kinderziekenhuis
Rotterdam. Het gezin Kosten verbleef met tussenpozen in het Ronald McDonald Huis
Sophia Rotterdam. Haar ouders vertellen in ‘Je ouders dichtbij’ over hun verblijf in
het Ronald McDonald Huis en hoe het nu gaat met Kimberly. Op indringende wijze
maakt de AVRO televisieserie ‘Je ouders dichtbij’ duidelijk hoe belangrijk een 
Ronald McDonald Huis is voor gezinnen met een ernstig ziek kind. 

Zeeuwse familie
vertelt:
“Zonder het
Ronald
McDonald Huis
hadden wij deze
moeilijke periode niet overleefd”
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Presentatie
Pia Dijkstra

‘Je ouders dichtbij’
Vanaf 25 juli op Nederland 2 om 19.55 uur

Surf naar www.kinderfonds.nl voor het laatste nieuws!

Mis het niet!
‘Je ouders dichtbij’ op Nederland 2 bij de AVRO om 19.55 uur
25 juli • 1 augustus • 15 augustus • 22 augustus • 29 augustus • 5 september

Surf naar www.kinderfonds.nl voor het laatste nieuws!



In een rustige wijk aan de rand van
het Zeeuwse stadje Goes woont de
familie Kosten. Aan de buitenkant is
niet te zien dat de familie een ellen-
dige periode achter de rug heeft. In
de voortuin staan twee klompjes bij
de deur. Een roze voor Kimberly en
een blauwe voor Ricardo. De knusse
woonkamer staat vol met foto’s van
de kinderen. 

“Kimberly veranderde
in een doodziek kind”

Soms kan het raar lopen in het
leven. Van de ene op de andere dag
kan het gebeuren dat je dochter van
een vrolijk, speels meisje verandert
in een doodziek kind dat vecht voor
haar leven. “Eind 2002 begonnen de
klachten bij Kimberly. Veel spugen
en diarree. Als moeder voel je dat
het niet goed zit, maar je kan je vin-
ger er niet opleggen,” begint Miran-
da Kosten. “De kinderarts dacht in
eerste instantie aan een allergische

reactie, maar uit onderzoeken bleek
keer op keer dat Kimberly gezond
was. Ondertussen verslechterde
Kimberly steeds meer. Ze had hoge
koorts en kreeg last van heftige
hoofdpijn en evenwichtsstoornissen.
Vader Eric Kosten vervolgt: “Uitein-
delijk hebben we aangedrongen op
een CT-(hersen)scan. Daaruit bleek

dat Kimberly een tumor achter haar
kleine hersenen had. Dit gezwel ver-
oorzaakte de hoofdpijn, de even-
wichtsstoornissen en het spugen.
Het was niet meteen bekend of de
tumor goed- of kwaadaardig was.
Het enige positieve nieuws was dat
die op ‘een goede plaats’ zat en dus
operatief verwijderd kon worden.
Deze uitslag was een klap in ons
gezicht. Je wereld staat even stil. Je
weet gewoon niet wat je overkomt.
Ik heb in mijn hele leven nog
nooit zo veel angst gevoeld.
We wisten niet wat we
tegemoet gingen.”

“Haar kans op
leven was
niet in
procenten
weer te
geven”

Na de prognose
wordt Kimberly twee
keer geopereerd.
Miranda: “De artsen
waren zeer tevreden over
de operatie. Het bleek te
gevaarlijk het gezwel in z’n

geheel weg te halen, maar het
grootste gedeelte was verwijderd.
Uit de kweek bleek dat de tumor
kwaadaardig was. Toch hadden we
door de geslaagde operatie weer
hoop dat het goed zou komen met
Kimberly. Helaas kregen we kort
daarna een tweede klap te verwer-
ken.” De tumor blijkt een ‘medullo
blastoom’ te zijn. Een zeldzame,
agressieve, snelgroeiende en moei-
lijk te bestrijden hersentumor die
vooral bij jonge kinderen voorkomt.
Op een MRI-scan worden ook nog
eens vijf uitzaaiingen geconstateerd.
“Door die uitzaaiingen waren haar
kansen niet meer in procenten weer
te geven,” legt Eric uit. 

“Het enige dat Kimberly’s leven nog
kon redden waren zeven zware 
che-mokuren en 32 bestralingen.” 
Miranda: “Kimberly stond er heel erg
slecht voor. Toch is het verbazing-
wekkend hoe vrolijk en energierijk ze
vaak toch nog was. We hebben nooit
gesproken over een overlevingskans.
Het was alles of niets; daar waren
we ons heel goed van bewust. Het is
verschrikkelijk om je kind dit te
moeten zien doormaken. We waren
enorm blij toen bleek dat de chemo-
kuren goed aansloegen.” 

www.kinderfonds.nl

Zeeuwse familie verbleef maandenlang in het Rotterdamse Huis

“Zonder het Ronald McDonald Huis hadden
wij deze moeilijke periode niet overleefd”
Bij Kimberly Kosten, de inmiddels 7-jarige dochter van Eric en Miranda, werd drie jaar geleden een
medullo blastoom, een zeer agressieve hersentumor, ontdekt. Een moeilijke tijd brak aan voor het
gezin Kosten. Als Kimberly werd opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, 
verbleven Eric, Miranda en hun zoontje Ricardo soms weken achtereen in het Ronald McDonald
Huis. Vorig jaar werd Kimberly ‘schoon’ verklaard. In de serie ‘Je ouders dichtbij’ blikt het gezin
Kosten terug op die zware tijd.

‘Je ouders dichtbij’
Vanaf maandag 25 juli wordt in zes afleveringen een compleet en
indrukwekkend beeld geschetst van de moeilijke situatie waarin
ouders zitten als hun kind is opgenomen in het ziekenhuis. 
Wat betekent het daadwerkelijk voor ouders om een rustpunt te 
hebben tijdens de ziekte van hun kind. Deze bijzondere Huizen, die uit-
sluitend drijven op giften en geen enkele financiële steun krijgen van
de overheid,  zorgen ervoor dat het gezin in een woelige periode bij
elkaar kan blijven. 
Donateur worden? Kijk voor meer informatie op www.kinderfonds.nl



“Het Ronald McDonald
Huis was het enige
lichtpuntje in ons leven”

Voor aanvang van de eerste operatie
wordt de familie Kosten in het Sop-
hia Kinderziekenhuis verteld dat zij
tijdens de ziekenhuisopnames kun-
nen overnachten in het Ronald
McDonald Huis. Uiteindelijk verblijft
het gezin ruim driekwart jaar in het
Rotterdamse Huis. Eric: “Eerlijk
gezegd, hadden we nog nooit
gehoord van het Ronald McDonald
Huis. Ik zal nooit vergeten hoe we de
eerste keer - zonder verwachtingen
en zeer verdwaasd van alle emoties
- het Rotterdamse Huis binnenlie-
pen. Het is niet te geloven hoe har-
telijk we werden ontvangen door de
vrijwilligers. Het was perfect; het
Ronald McDonald Huis was op dat
moment het enige lichtpuntje in ons
leven. Een nette, schone kamer, de
mogelijkheid om een warme hap te
bereiden, een speelhoek voor Ricar-
do. Ten tijde van de eerste operatie
konden we niet vermoeden, dat we
nog zo vaak in het Rotterdamse Huis
zouden verblijven. Het is in de loop
der tijd echt ons tweede thuis
geworden.” Miranda vult aan: “Het
huismanagement en de vrijwilligers
zijn een enorm grote steun voor ons

geweest. Je hoeft niets uit te leggen.
Ze begrijpen de situatie waarin je
verkeert. Doordat wij zolang in het
Huis verbleven, werd de band steeds
hechter. Sommige dingen vergeet je
nooit meer. Zo kregen we van een
vrijwilligster kaarten voor het Sin-
terklaasfeest in Ahoy die haar doch-
ter voor ons had geregeld. Het was
een lange tijd geleden dat ik Kim-
berly met zo’n smile op haar gezicht

heb gezien.” Eric: “Het Ronald
McDonald Huis is heel belangrijk als
je kind ernstig ziek is. Het is onze
redding geweest. Ik denk dat we het
anders niet hadden volgehouden. Je
relatie, de zorg voor Ricardo, het
schoonhouden van het huis: alles
lijdt er onder. Ik weet zeker dat er
anders heel veel wrijving was ont-
staan. Nu konden we ondanks alles
toch nog enigszins een normaal
gezinsleven hebben. Dankzij ons
verblijf in het Ronald McDonald Huis
en de steun van al die mensen heb-
ben wij deze moeilijke periode over-
leefd.”

“Kimberly’s ziekte 
heeft ons leven 
voorgoed veranderd”

Inmidddels is Kimberly al weer
anderhalf jaar ‘schoon’. De uitzaaiin-
gen slonken na iedere chemokuur,
toch stabiliseerde de situatie zich
uiteindelijk en werd met bestralin-
gen begonnen. De laatste bestra-
lingsdag was eind 2003. In maart
2004 was op een MRI-scan te zien
dat er geen uitzaaiingen en kanker-
cellen meer waren in het hersen-
vocht. Eric: “Het was fantastisch

nieuws dat Kimberly kankervrij werd
verklaard, maar we wisten ook dat
we er nog lang niet waren. Inmid-
dels zijn we drie controles verder en
Kimberly is na anderhalf jaar nog
steeds schoon, maar de medicijnen,
de chemokuren en bestralingen
hebben veel nawerkingen. Kimberly
heeft nog steeds regelmatig diarree,
weinig eetlust, evenwichtstoornis-
sen, wondroos, galbulten en last van
bloedvergiftiging. Ook is haar gehoor
beschadigd en is haar gezichtsver-
mogen afgenomen. Het zou goed
kunnen dat ze in de toekomst afhan-
kelijk wordt van een rolstoel, dat ze
een groeiachterstand oploopt en dat
haar korte termijn geheugen niet
goed werkt. We leven nu van dag tot
dag. Kimberly gaat nog regelmatig
naar de KNO-arts en de neuroloog,
ze krijgt extra begeleiding op school
en ze bezoekt vaak een revalidatie-
centrum. Het blijft toch een tijdbom-
metje waar ze mee leeft. Als de kan-
ker terugkomt, is het gedaan. Ons
leven is door Kimberly’s ziekte
enorm veranderd. Je leeft bijna
voortdurend in angst en we maken
ons veel zorgen om haar toekomst.
Je weet dat het ieder moment afge-
lopen kan zijn. We proberen nu zo
veel mogelijk tijd met de kinderen
door te brengen. We zijn een heel
hecht gezin geworden.”

www.kinderfonds.nl

AVRO-presentatrice Pia 
Dijkstra presenteert voor de
tweede keer de televisieserie 
‘Je ouders dichtbij’. Ze heeft
van dichtbij gezien wat het
met ouders doet als hun kind
ernstig ziek wordt en hoe zij
het verblijf in een Ronald
McDonald Huis beleven. 
Sommige verhalen, verdrietig
of vrolijk, zal ze nooit meer 
vergeten.

“Ik heb het Ronald McDonald Kinder-
fonds altijd al een fantastisch doel
gevonden. Ik was al lange tijd bekend
met het fenomeen Ronald McDonald
Huizen. Sinds ik vorig jaar de eerste
AVRO-serie ‘Je ouders dichtbij’ heb
gepresenteerd en ook het Friese Huis
met Ed Nijpels heb geopend, ben ik zeer
betrokken geraakt. Ik heb van dichtbij
kunnen zien wat het met gezinnen doet
als een kind ernstig ziek wordt en welke
bijzondere bijdrage de Ronald McDonald
Huizen daaraan leveren. Als je zelf een
kind hebt, weet je hoe allesoverheer-

send het is als hij ziek wordt. Het brengt
veel verdriet, ongeloof en stress met
zich mee. Als er dan ook nog een lange
reisafstand bijkomt, zodat je niet zomaar
elk moment bij je kind kan zijn, dan
maakt dat het extra moeilijk. Toen mijn
kind werd opgenomen in het ziekenhuis
kon ik er zo op de fiets naartoe. Nu
besef ik nog meer dat dat niet altijd van-
zelfsprekend is.”

“Het raakt me 
elke keer weer”

“Wat ik ook heb ervaren tijdens de opna-
mes van de serie is hoe belangrijk het is
voor ouders om andere ouders te ont-
moeten en verhalen met elkaar te delen.
Je begrijpt elkaar, want je deelt hetzelf-
de gevoel. Hoe langer het verblijf in een
Huis duurde hoe sterker de band met
andere gasten werd. Dat is heel bijzon-
der om te zien. Misschien is het voor
ouders wel zwaarder dan voor het zieke
kind zelf. Het raakt me elke keer weer
welk effect de ziekte van een kind heeft
op ouders. ‘Je ouders dichtbij’ heeft een
onvergetelijke indruk op mij gemaakt.
Ik denk bijvoorbeeld aan het kleine
jochie Rens uit de eerste serie. Zo’n leuk 
vrolijk kind, maar hij was zo ziek. Dat
blijft je bij.”

“Ook in ‘Vinger aan de Pols’ worden
regelmatig indrukwekkende verhalen
verteld. Die verhalen blijven je zeker bij,
maar je leert om afstand te bewaren.
Het is natuurlijk makkelijker als je geen
persoonlijke band opbouwt met een
ander. In die zin is het voor de huisma-
nagers en de vrijwilligers, die dagelijks
geconfronteerd worden met verdriet, die
vaak intensief contact hebben met gas-
ten in het Huis, veel moeilijker.”

“Plezier en ontroering”

“Het is een heel bijzondere ervaring om
deze tweede serie ‘je ouders dichtbij’ te
presenteren. Ik heb vorig jaar uit mijn
eigen omgeving ontzettend veel positieve
reacties ontvangen. Er is met plezier en
ontroering gekeken. Bijna iedereen weet
van het bestaan van de Huizen af en dat
mensen er kunnen logeren, maar het is
geen hotel. Je leidt je eigen leven met je
gezin op een andere plek. In de nieuwe
serie volgen we weer nieuwe gezinnen
die in een Ronald McDonald Huis een
‘thuis ver van huis’ hebben gevonden.
Nieuwe, andere, maar ook weer heel bij-
zondere belevenissen die laten zien hoe
belangrijk het is dat ouders dichtbij hun
zieke kind kunnen zijn. Ook blikken we
terug met ouders die inmiddels weer
thuis zijn na hun verblijf in een Ronald
McDonald Huis. Kijken dus!”

“Je ouders dichtbij heeft een 
onvergetelijke indruk op mij gemaakt”

Fo
to

gr
af

ie
 E

ri
c 

Sm
it

s.
Fo

to
gr

af
ie

 J
ør

ge
n 

K
oo

pm
an

sc
ha

p

Uitzending gemist? Op
www.avrogezondheid.nl
zijn alle afleveringen nog
eens te bekijken.



Televisiepersoonlijkheden Robert ten
Brink, Gerda Havertong en Yvon Jas-
pers zijn alweer een aantal jaar ambas-
sadeur van het Ronald McDonald Kin-
derfonds. Alledrie hoefden ze geen
seconde na te denken voor ze ‘ja’ zeiden
tegen deze nevenfunctie. Waarom vinden
zij het belangrijk om hun beste beentje
voor te zetten voor het Kinderfonds?
“Het Kinderfonds zet zich in voor iets
wat mij diep raakt: ouders opvangen in
Ronald McDonald Huizen zodat ze dicht-
bij hun zieke kind kunnen zijn,” legt
Yvon Jaspers uit. “Ik heb zelf als kind in
het ziekenhuis gelegen, en mijn ouders
mochten toen niet bij me blijven. Nou,
daar kan ik nog om janken.” Gerda
Havertong valt bij: “Ik heb gezien dat het
een verademing is voor ouders om in
een Ronald McDonald Huis niets te hoe-
ven uitleggen. Het is net alsof ze thuis
zijn. Even de weg oversteken om een
uurtje bij je zieke kind te kunnen zijn.”
Robert ten Brink vult aan: “Inderdaad,
als behandelingen weken of zelfs maan-
den duren en je wordt gek van onzeker-
heid, dan is het heel belangrijk dat er
een plek is waar je dicht bij elkaar kunt
zijn. Een plek waar het niet naar het zie-
kenhuis ruikt. Het is daarom heel
belangrijk dat er ook in de toekomst
Ronald McDonald Huizen gerealiseerd
worden bij ziekenhuizen, revalidatiecen-
tra en psychiatrische instellingen.”

“Het is vaak moeilijk uit
te leggen wat er met hun
kind aan de hand is”

En aan die toekomst werkt het Ronald
McDonald Kinderfonds hard. Het aantal
Ronald McDonald Huizen in Nederland
blijft groeien. Eerst werd bij alle acade-
mische ziekenhuizen in Nederland en bij
het Juliana kinderziekenhuis in Den Haag
een Ronald McDonald Huis gebouwd.
Daarna volgden de streekziekenhuizen
met een bovenregionale functie (Zwolle,
Veldhoven, Tilburg en Leeuwarden).
Momenteel houdt het Kinderfonds zich
vooral bezig met de ontwikkeling van
Huizen bij revalidatiecentra en jeugdpsy-
chiatrische instellingen. Robert ten Brink
vertelt: “Ik heb begrepen dat als alles
volgens planning verloopt ouders, broer-
tjes en zusjes van kinderen die worden
behandeld in de Kinder- en Jeugdpsy-
chiatrische instelling RMPI aan het einde
van volgend jaar kunnen logeren in het

Ronald McDonald Huis Barendrecht. In
het RMPI verblijven kinderen bijvoorbeeld
omdat ze door (gedrags)problemen niet
thuis kunnen wonen. Of ze hebben moei-
te om zich goed te concentreren. Of ze
zijn heel erg druk doordat ze ADHD heb-
ben. Uit gesprekken met ouders blijkt dat
ze behoefte hebben aan het uitwisselen
van ervaringen.” Gerda Havertong licht
toe: “Ik kan me voorstellen dat deze
ouders vaak te maken hebben met onbe-
grip in de omgeving. Het is vaak moeilijk
uit te leggen wat er aan de hand is met
hun kind. Mensen trekken dan graag de
conclusie dat een kind onhandelbaar is
vanwege de opvoeding. In het Ronald
McDonald Huis Barendrecht kunnen
ouders hierover hun ervaringen met
elkaar delen.”

“Kinderen zullen
helemaal weg zijn van
Ronald McDonald
Kindervallei”

In het zuiden van het land wordt in 2006
Ronald McDonald Kindervallei geopend
bij revalidatiecentrum Franciscusoord in
Valkenburg a/d Geul. Gerda Havertong
vertelt enthousiast: “Het revalidatiecen-
trum is een kliniek speciaal voor kinde-
ren met een handicap. Naast een Ronald
McDonald Huis, komt er ook een Huis-
kamer en families kunnen daar samen
de vakantie doorbrengen. Het gebouw
wordt heel sprookjesachtig. De Kinder-
vallei krijgt ongeveer alle kleuren van de
regenboog.” Robert ten Brink: “Ja, de
Kindervallei is heel bijzonder. Er is mij

verteld dat het namelijk het eerste
Ronald McDonald Huis in Europa is bij
een revalidatiecentrum. Bovendien is het
ontworpen door de beroemde Oosten-
rijkse kunstenaar Hundertwasser, die in
2000 is overleden. Zoals de maquette
laat zien, wordt het een heel kleurrijk
Ronald McDonald Huis bekleed met
keramische tegels, bepleisterde buiten-
muren en veel verschillende speelse
vormen. Kinderen zullen er naar mijn
idee helemaal weg van zijn!” 

“De band tussen ouders
en kind is niet met
woorden te omschrijven”

In Arnhem wordt begin 2007 het Ronald
McDonald Huis Groot Klimmendaal geo-
pend bij het gelijknamige revalidatiecen-
trum. “In Groot Klimmendaal worden
gehandicapte kinderen begeleid en ver-
pleegd. Ze leren hier bijvoorbeeld
opnieuw lopen. Steeds meer kinderen
worden intensief behandeld. Sommigen
verblijven hier maanden tot jaren na hun
geboorte en zijn dan ook nog nooit thuis
geweest. Daarom is het heel belangrijk
dat ook bij revalidatiecentra een ‘thuis
ver van huis’ wordt gerealiseerd. Zodat

er toch nog enigszins een normaal
gezinsleven kan worden geleid,” legt
Gerda Havertong uit. Yvon Jaspers knikt
instemmend:“Het is voor mij altijd dui-
delijk geweest hoe belangrijk het is dat
ouders, broertjes en zusjes dichtbij hun
kind kunnen zijn. De band tussen ouders
en kind is niet met woorden te omschrij-
ven.” Robert ten Brink: “Van de ene op
de andere dag kan het leven van een
gezin plotseling veranderen. Die klap
moet door de ouders worden verwerkt.
In een Ronald McDonald Huis kunnen zij
wennen aan die nieuwe situatie en leren
omgaan met aanpassingen zoals een
rolstoel. Gehandicapte kinderen hebben
veel zorg nodig, daarom is het voor
ouders geweldig dat zij in de toekomst
zo dicht bij hun kind kunnen zijn. In het
Ronald McDonald Huis wordt het veel
gezelliger dan in een ziekenhuiskamer.

www.kinderfonds.nl

“Steun het Ronald McDonald Kinderfonds!”

Robert ten Brink, Gerda Havertong
en Yvon Jaspers vragen om hulp
Het Ronald McDonald Kinderfonds werkt momenteel hard aan de realisatie van Ronald McDonald
Huizen bij revalidatiecentra en één jeugdpsychiatrisch ziekenhuis. Er worden andere projecten
gerealiseerd om zieke kinderen in het ziekenhuis een plek te bieden om te spelen en te ontspan-
nen. Er zijn dus nog steeds gezinnen die grote behoefte hebben aan voorzieningen die het Ronald
McDonald Kinderfonds kan bieden. En daarvoor is nog veel geld nodig.  Kinderfondsambassa-
deurs Robert ten Brink, Gerda Havertong en Yvon Jaspers vragen u daarom: “Draagt u ook uw
steentje bij aan de toekomst van het Kinderfonds? Wij kunnen het niet alleen!” 



In het Huis komen een rust- en slaap-
ruimte voor de ouders, maar ook sport-
en spelruimtes met een computerhoek
en veel knuffeldieren.”

“In Ronald McDonald VU
Kinderstad kunnen
kinderen even helemaal
kind zijn”

Een heel ander project dat momenteel
ontwikkeld wordt, is Ronald McDonald
VU Kinderstad. Over dit project is Yvon
Jaspers razend enthousiast: “Op de
bovenste verdieping van het VU medisch
centrum in Amsterdam wordt een heuse
stad gebouwd! Een plek waar zieke kin-
deren tot rust kunnen komen en kunnen
spelen, waar ze weer even helemaal
kind kunnen zijn. Dit is heel belangrijk
voor het herstel, maar ook voor de ont-
wikkeling van zieke kinderen.” Robert
ten Brink vult aan: “Vaak lopen kinderen
die langdurig ziek zijn achter op hun
leeftijdsgenootjes. Als je dertien jaar
bent en ziek, dan moet je bijvoorbeeld
ook verliefd kunnen worden en kriebels
in je buik voelen. Maar ook ruzie kunnen
maken. Gebeurt dit pas op latere leeftijd

voor het eerst, dan heeft dit naar ver-
luidt een enorme invloed op de rest van
de ontwikkeling.” Yvon Jaspers: “VU
Kinderstad wordt een bruisende stad
waar van alles te doen is. Wat dacht je
van een spottersnest, een speelplein,
een disco, een theater, een televisiestu-
dio waar kinderen zelf televisieprogram-
ma’s kunnen maken, een WizzKids Cor-
ner met boeken, tijdschriften en
internet? Iedereen moet het leuk vinden

om naar VU Kinderstad te komen, maar
dat moet geen probleem zijn met deze
plannen!”

“Word kamerdonateur
voor e 5,- per maand!”

Het Ronald McDonald Kinderfonds tim-
mert inmiddels al een tijdje aan de weg.
Het is alweer vijfentwintig jaar geleden
dat in Nederland de eerste plannen wer-
den gesmeed voor het opstarten van een
Ronald McDonald Huis. Helaas kan het
Kinderfonds zonder hulp van donateurs
geen nieuwe Huizen opzetten. Gerda
Havertong: “Het is zo belangrijk dat ook
in de toekomst Ronald McDonald Huizen
worden gerealiseerd en bestaande Hui-
zen worden gecontinueerd. Een Ronald
McDonald Huis is een rustpunt, net dat
beetje energie dat ouders zo hard nodig
hebben.” Robert ten Brink: “Het Ronald
McDonald Kinderfonds is een doel om
dankbaar voor te zijn, want iedereen die
weet wat ‘je veilig voelen’ is, snapt wat
ik bedoel. En dat zo’n belangrijk Huis
natuurlijk heel veel geld kost. Tenminste
als je het echt goed wilt doen. Zonder
beslagen ramen enzo. U begrijpt vast
wat ik bedoel!” Yvon Jaspers vult aan:

“Ik wil als ambassadeur meer doen dan
af en toe een cheque in ontvangst
nemen. Ik wil iets voor mensen beteke-
nen. Alles wat ik doe in mijn leven moet
nut hebben; het mag niet alleen om de
fun zijn. Iedereen die zich daar in her-
kent, roep ik bij deze op. Word kamerdo-
nateur van het Ronald McDonald Kinder-
fonds: dit kan al voor e 5,- per maand!”

Ja, ik word kamerdonateur:

Naam: Voorletters: m/v

Straat: huisnr.:

Postcode: Plaats:

Bank- of postbanknr: Datum: Handtekening:

Ik steun de Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en word (aankruisen wat van toepassing is):

Kamerdonateur

❍ e 5,- per maand ❍ e 60,- per jaar ❍ ik steun via een eenmalige bijdrage van ........ euro

Ik verleen hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de Stichting Ronald McDonald Kinderfonds om e 5,- per maand, dan wel e 60,- per jaar of het aangegeven bedrag een-
malig van mijn rekening af te schrijven t.b.v. Postbanknummer 58.55.716. Als ik niet akkoord ga met een incasso, heb ik het recht binnen 30 dagen opdracht te geven tot terug-
storting op mijn rekening. Andere bedragen kunnen worden overgemaakt op GIRO 6667 t.n.v. Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, De Bilt. 

Online aanmelden kan ook op www.kinderfonds.nl

Kinderfondsambassadeurs
roepen op: 

Word nu kamerdonateur
Het Ronald McDonald Kinderfonds en de
Ronald McDonald Huizen zijn geheel
afhankelijk van sponsors en donateurs.
Wilt u ouders helpen dichtbij hun zieke

kind te zijn? Steun dan het Kinderfonds
door onderstaande machtigingskaart in te

vullen en op te sturen aan het Ronald 
McDonald Kinderfonds, postbus 25, 3730 AA in 

DE BILT. Voor e 5,- per maand bent u al kamerdonateur. Met deze bijdrage heeft u na één jaar de
kosten van een overnachting in een Ronald McDonald Huis gefinancierd. U kunt ook terecht op

www.kinderfonds.nl. Namens Robert ten Brink, Gerda Havertong en Yvon Jaspers hartelijk dank!

www.kinderfonds.nl



“Ik ging stuk aan de lange
emotionele dagen”

Yannick Janssen werd na dertig weken
zwangerschap veel te vroeg geboren
met een spoedkeizersnede; hij woog
maar 810 gram. Bovendien leed Anky
aan zwangerschapsvergiftiging waardoor
het tweetal werd opgenomen in het
Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.
Na de geboorte van Yannick Janssen -
die in een couveuse lag – maakte Anky
2,5 week van het Ronald McDonald Huis
Veldhoven gebruik. Met veel genoegen
kijkt Anky terug op haar tijd in het Veld-
hovense Huis: “Ik heb niet in het Huis
gelogeerd; ik slaap nu eenmaal het bes-
te in mijn eigen bed! Wél was ik overdag
regelmatig in het Huis te vinden. Net als

de andere gasten
had ik een eigen
kamer waar ik
me kon terug-
trekken voor wat
rust of privacy.
Ideaal! Het
waren lange
emotionele en
indrukwekkende
dagen. Iedere och-
tend van Erp naar Veld-
hoven, zoveel mogelijk bij
Yannick Janssen in het ziekenhuis
zijn, voedingen geven, buidelen, luiers
verschonen, tussendoor naar het Ronald
McDonald Huis en dan ’s avonds rond
21.30 uur weer naar huis. Ik was kapot
na zo’n lange dag. Van tevoren besef je
niet dat je hele ritme op losse schroeven

komt te staan. In het Ronald McDonald
Huis vond ik de veiligheid, rust en priva-
cy die ik hard nodig had.”

“Je maakt de gebeurtenissen
in het Ronald McDonald Huis
bewuster mee”

“In het Ronald McDonald
Huis Veldhoven werd ik,

maar ook mijn man Sjef,
heel hartelijk ontvan-
gen. Met de vrijwilli-
gers en de andere
gasten had ik regel-
matig contact. Als het
goed ging met mij en

de baby, vond ik het
gezellig om met bewo-

ners te praten in de woon-
kamer of de keuken. Maar

als ik te veel sores aan mijn
hoofd had, zonderde ik me liever af.

Iedereen heeft daar al genoeg aan zijn
hoofd; ik wilde hen niet lastig vallen met
mijn problemen. Vlak na de geboorte
was ik zo druk bezig met Yannick Jans-
sen en mezelf dat ik amper oor had voor
de verhalen van anderen. Als je langer in

het Huis verblijft, krijg je meer dingen in
het vizier. Je maakt de gebeurtenissen in
het Ronald McDonald Huis bewuster
mee. Je hoort verhalen over ernstig zie-
ke kinderen en zelfs over sterfgevallen.
Natuurlijk zijn er ook mooie momenten.
Het is prachtig als een kindje naar huis
mag, maar de ‘ernstige gevallen’ blijven
over.”

“Yannick Janssen is de 
allerleukste baby!”

“De verhalen van de andere bewoners
raakten me enorm. Misschien ben ik zelf
te naïef. Ik denk altijd ‘er kan niets mis-
gaan’. Met alle situaties ga ik om zoals
ze zijn. Natuurlijk is het niet leuk dat
Yannick Janssen in een couveuse moest
liggen; ik had het liever anders gezien.
Maar als je hoort dat een kindje is over-
leden, besef je dat je eigenlijk heel erg
boft dat het met Yannick Janssen niet
ernstiger is uitgevallen. Met hem gaat
het nu hartstikke goed. Hij groeit als
kool, eet en slaapt uitstekend en gaat
regelmatig voor controle naar het
ziekenhuis. Yannick Janssen is gewoon
écht een leuk kind. Maar dat zegt
natuurlijk iedere moeder hè?”

Olympisch kampioene Anky van Grunsven vertelt haar persoonlijke ervaringen

“In het Ronald McDonald Huis vond ik rust en privacy”
Sinds de opening in september 2003 van het Ronald McDonald Huis

Tilburg is tweevoudig Olympisch kampioene dressuur Anky van Grunsven

lid van het Comité van Aanbeveling. Op 23 november vorig jaar beviel

Anky van haar eerste kindje, Yannick Janssen. Omdat haar zoon te vroeg

werd geboren, verbleef Anky voor enkele weken in het Ronald McDonald

Huis Veldhoven. Ondertussen is Anky met haar gezin weer terug in Erp. 

Hans Büller heeft
bewust voor de
kindergenees-
kunde gekozen.
“Ik ben prettig

gestoord, schiet
gemakkelijk in een

rol, sta open voor de
denkwijze van kinderen

en ben toch vooral mezelf
als ik bij kinderen in de buurt

ben. Ik raak nog dagelijks onder de
indruk van de manier waarop kinderen
omgaan met hun soms zeer ernstige
ziekte. Ze gaan heel anders dan volwas-
senen, vooral veel opener met hun ziekte
om.” Toen hij zelf nog kind was belandde

hij voor een blindedarm operatie in het
ziekenhuis. “Mijn ouders mochten toen
twee keer op een dag een uurtje op
bezoek komen. Die tijd is gelukkig voor-
bij.” 

“Dat ouders dichtbij 
zijn heeft een positieve
invloed op het herstelproces
van het zieke kind”

“Het Ronald McDonald Huis is een recht
door zee voorziening die aan alle kanten
inspeelt op de behoefte van ouder en
kind. Want als je elkaar nodig hebt, moet

je dichtbij kunnen zijn. Als er een Ronald
McDonald Huis is, kunnen ouders binnen
een minuut bij hun kind zijn. Erg handig
bijvoorbeeld als het kind een angstige
droom heeft. Het kind voelt zich hierdoor
veilig en geborgen, omdat ouders het
kind beschermen. Dat ouders dichtbij
zijn heeft uiteindelijk een positieve
invloed op het herstelproces van het zie-
ke kind.”
“Niets is zo belangrijk voor de ontwikke-
ling van een kind als de aanwezigheid
van de ouders op de momenten dat het
natuurlijk zo hoort. Als er angst of ver-
driet is, bij de eerste stapjes, bij het
delen van blijdschap. Doordat ouders
verblijven in een Ronald McDonald Huis
draagt het er positief aan bij dat de ver-
trouwensbasis van ernstig zieke kinderen
zo min mogelijk wordt verstoord. Hier-
door is het voor deze kinderen makkelij-
ker om zich later te manifesteren in de
maatschappij.”

“Het Ronald McDonald Huis
draagt eraan bij dat we zieke
kinderen een plekje kunnen
geven in de maatschappij”

“In de praktijk zijn ouders vaak bij hun
kind, maar door de aanwezigheid van een
Ronald McDonald Huis kunnen ouders
ook even afstand nemen. Ouders houden
het anders niet vol. Ouders kunnen zich
ook heel gemakkelijk even terugtrekken
zonder dat je daarvoor een eind moet
lopen. Het is belangrijk dat ouders er zo
nu en dan tussenuit gaan om andere din-
gen te doen, zoals bijvoorbeeld toch even
naar de bioscoop of de winkel. Dan ben
je als ouder er echt even uit en kan het
gewone leven doorgaan. Dat is erg
belangrijk om zo toch de ontspanning te
krijgen die je hard nodig hebt als je kind
ernstig ziek is. Een verblijf in een Ronald
McDonald Huis blijft de enige mogelijk-
heid voor ouders om in conditie te blijven
zodat ze hun zieke kind kunnen steu-
nen.”

“Het Ronald McDonald Huis draagt eraan
bij dat we ernstig zieke kinderen uitein-
delijk een plekje kunnen geven in de
maatschappij. Op een dergelijke manier
dat de gevolgen van de ziekte zo weinig
mogelijk schade heeft geleverd.” 

“Het is tegennatuurlijk wanneer je als ouder afscheid moet nemen van je kind”
prof. dr. Hans Büller, voormalig hoofd kindergeneeskunde Sophia 
kinderziekenhuis Rotterdam onderstreept belang Ronald McDonald Huizen

Gepassioneerd medicus prof. dr. Hans Büller, huidig voorzitter Raad van

Bestuur Erasmus MC, is al jaren betrokken bij het werk van het Ronald

McDonald Kinderfonds.  Als voormalig kinderarts in het Sophia kinder-

ziekenhuis ervoer hij dagelijks het belang van het Ronald McDonald Huis

Sophia Rotterdam. “De liefde tussen ouder en kind is heel belangrijk.

Kinderen voelen zich ook verantwoordelijk voor wat er met hun ouders

gebeurt. Het is daarom van belang dat ouders zo dicht moge-

lijk bij hun kind verblijven,” aldus de kinderarts. 

www.kinderfonds.nl
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Sponsors dragen bij aan donateurscampagne

‘Je ouders dichtbij’
Vanaf 25-7 t/m 5-9 om 19.55 uur zendt de AVRO op Nederland 2 zes weken lang de nieuwe televisieserie ‘Je ouders dichtbij’ uit. 
De televisie wordt ondersteund door een speciale donateurscampagne, aangezien het Ronald McDonald Kinderfonds op zoek is naar
kamerdonateurs. Voorafgaand, gedurende en na de uitzendperiode worden mensen op allerlei manieren geattendeerd op de
bijzondere televisieserie en de noodzaak van Ronald McDonald Huizen voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Om nog meer ouders
dichtbij hun zieke kind te laten zijn, is meer geld nodig en nieuwe kamerdonateurs zijn dan ook hard nodig. Bestaande relaties van
het Ronald McDonald Kinderfonds maken deze donateurscampagne mede mogelijk.

“       : “Het werk van het
Kinderfonds verdient het om breed
gesteund te worden”

Rondom ‘Je ouders dichtbij’ wordt via verschillende kana-
len een speciale donateursfolder verspreid in een oplage
van bijna 1,5 miljoen. Energiemaatschappij Electrabel
sponsort de drukkosten van de folder waardoor de fonds-
wervingskosten tot het minimum worden beperkt. Elect-
rabel steunt het Ronald McDonald Kinderfonds al sinds
januari 2003 door het leveren van energie aan alle Ronald
McDonald Huizen in Nederland.  Maus van Loon, voorzit-
ter van de directie van Electrabel: “Het werk van het Kin-
derfonds verdient het om breed gesteund te worden. Ons
product wordt direct ingezet om het goede werk van de
Ronald McDonald Huizen te ondersteunen. Daar zijn we
als nuchtere producenten best een beetje trots op.” Elect-
rabel is de grootste producent van elektriciteit in Neder-
land waar zo’n 850 mensen werken. Kernactiviteiten zijn
het produceren van elektriciteit en warmte met moderne
centrales die een hoog rendement hebben. In Europa is
Electrabel actief als leverancier van globale energieop-
lossingen op maat. Energie en milieu zijn belangrijke
waarden. Electrabel maakt deel uit van de SUEZ, een inter-
nationale industriële dienstengroep die actief is op het
gebied van energie en milieu. Kortom een veelzijdige 
energieonderneming met een het oog op de toekomst.
www.electrabel.nl

McDonald’s restaurants
in actie voor het Kinderfonds

De hoofdsponsor van het Ronald McDonald Kinderfonds
levert ook een belangrijke bijdrage aan de donateurs-
campagne rondom de televisieserie ‘Je ouders dichtbij’.
Zo fungeren de McDonald’s restaurants als één van de
distributiekanalen voor de ‘Je ouders dichtbij’ dona-
teursfolder. Deze speciale folder is vanaf 18 juli, in de
daarvoor speciaal ontworpen displays, in alle Neder-
landse McDonald’s restaurants te vinden.

Tussen McDonald’s en het Kinderfonds is een hechte
samenwerking op verschillende fronten. Naast financië-
le steun ondersteunt McDonald’s het Kinderfonds en de
Huizen op allerlei gebieden, bijvoorbeeld door de McDo-
nald’s restaurants in te zetten voor campagnes van het
Kinderfonds. De steun van McDonald’s aan de Ronald
McDonald Huizen is wereldwijd. 

“Net als Wehkamp probeert een 
Ronald McDonald Huis persoonlijk
te zijn en gemak te bieden”

De innovatieve thuiswinkelorgani-
satie Wehkamp voegt van 16 juni tot 2 september koste-
loos de donateursfolder toe aan de pakketjes die verzon-
den worden aan Wehkamp-klanten. Dit betekent dat er
elke week 50.000 Wehkamp-klanten de folder ontvangen.
Joke Vrolijk, manager corporate & pr: “Wehkamp en het
Kinderfonds passen goed bij elkaar. Een Ronald McDo-
nald Huis biedt een ‘thuis ver van huis’, Wehkamp ver-
koopt op afstand en benadrukt daarbij het ‘thuisgevoel’
van haar klanten. Net als Wehkamp probeert een Ronald
McDonald Huis persoonlijk te zijn en gemak te bieden.
Onze steun aan het Ronald McDonald Kinderfonds ligt
helemaal op één lijn met onze visie op maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Het sluit goed aan bij onze
kernwaarden: gemak, persoonlijk, verrassen en verwen-
nen.” Wehkamp is marktleider op het gebied van verko-
pen op afstand in Nederland en biedt een breed assorti-
ment consumentenartikelen tegen concurrerende prijzen
en herkenbaar betere service. Wehkamp stelt hoge eisen
aan haar assortiment ten aanzien van breedte (ruim
22.000 artikelen) en optimale prijs-kwaliteitverhouding.
Wehkamp-klanten moeten kunnen profiteren van gemak
in bekijken, bestellen, bezorgen en betalen.
Surf voor meer info of bestellingen naar www.wehkamp.nl

Creatief werk door 
DDB Amsterdam

DDB Amsterdam, het reclamebureau van hoofdsponsor
McDonald’s, heeft het ontwerp voor de donateursfolder
en andere communicatie-uitingen omtrent ‘Je ouders
dichtbij’ verzorgd. DDB Amsterdam steunt het Ronald
McDonald Kinderfonds al jaren door substantiële kortin-
gen te geven op ontwerpkosten.

DDB Amsterdam is onderdeel van DDB Worldwide 
Communications Group, met 206 kantoren in 99 landen.
Afgelopen decennium won DDB Worldwide meer 
creatieve prijzen dan ieder ander bureaunetwerk.
www.ddbamsterdam.nl

Bijenkorf verrast lezers 
van BIJmagazine

De Bijenkorf is al jaren op verschillende manieren een
trouwe sponsor van het Ronald McDonald Kinderfonds.
In het kader van het 125-jarig bestaan heeft de Bijenkorf
de inrichting verzorgd van het Ronald McDonald VU
Huis. Nu de Bijenkorf 135 jaar bestaat, is de steun er
nog steeds. Zij verzorgde bijvoorbeeld de aankleding van
het Ronald McDonald Kinderfonds Gala. En ook nu
ondersteunt de Bijenkorf de donateurscampagne. Vanaf
5 september voegt de Bijenkorf kosteloos de ‘Je ouders
dichtbij’ donateursfolder toe aan het BIJmagazine. 
Dit magazine wordt in een oplage van 275.000 naar alle
BIJcard-houders verstuurd. 
De Bijenkorf is een inspirerend, trendsettend en dyna-
misch warenhuis dat zich richt op de wat luxere artike-
len op het gebied van mode, cosmetica, accessoires,
wonen, media, sport en reizen. Een deel van het assorti-
ment wordt exclusief door of in opdracht van de Bijen-
korf ontworpen. De Bijenkorf heeft dertien vestigingen
in de grote Nederlandse steden. www.bijenkorf.nl

Ambassadeur Robert ten Brink 
te horen bij Radio 538

Radio 538, het best beluisterde radiostation van jong
Nederland, steunt het Ronald McDonald Kinderfonds en
de Ronald McDonald Huizen op bijzondere wijze. Zo
sponsort Radio 538 in Ronald McDonald VU Kinderstad
een echte radiostudio/disco voor zieke kinderen uit het
VU medisch centrum. Tijdens het Ronald McDonald 
Kinderfonds Gala stelde Radio 538 zendtijd beschikbaar
waarvan de veilingopbrengst ten goede kwam aan het
Kinderfonds. Tijdens de uitzendperiode van ‘Je ouders
dichtbij’ verzorgt Radio 538 extra publiciteit door gratis
een radiospot uit te zenden. In de spot horen luisteraars
ambassadeur Robert ten Brink mensen oproepen om
donateur te worden. Zet de radio aan en tune in op 
102 FM! www.radio538.nl

Texaco op de bres voor kamerdonateurs

In de week van 18 juli overhandigen medewerkers van ruim 60 grote Texaco servicestations in Nederland de speciale ‘Je ouders dichtbij’ donateursfolder aan al
haar klanten. Dit betekent dat in deze week 50.000 weggebruikers uitgenodigd worden naar de serie te kijken en zich aan te melden als kamerdonateur. 
Texaco is onderdeel van Chevron Corporation. Onder het Texaco merk worden motorbrandstoffen verkocht in Europa, Latijns Amerika en Afrika. Chevron is een
veelzijdige en vooraanstaand olie- en energiebedrijf dat producten en diensten levert voor de consument, het professionele wegverkeer, de lucht- en 
scheepvaart, overheden en de industrie. Chevron behoort tot de top 5 van 's werelds grootste oliemaatschappijen en is actief in 180 landen. www.texaco.nl

Het Ronald McDonald Kinderfonds wil alle boven-
genoemde sponsors hartelijk danken voor hun steun!



Drs Ed Nijpels is alweer acht jaar betrokken bij het Ronald McDonald Kinderfonds als bestuursvoorzitter. 

“Het lijkt nog maar kort als je bedenkt dat het eerste initiatief tot een Ronald McDonald Huis in Nederland

alweer 25 jaar geleden genomen werd,” vertelt hij. “In Amsterdam werd twintig jaar geleden niet alleen

het eerste Nederlandse Huis, maar ook van Europa geopend. Inmiddels zijn er al dertien Ronald McDo-

nald Huizen in het hele land en een aantal nieuwe Huizen en projecten is in ontwikkeling. Als Kinder-

fondsvoorzitter ben ik erg trots op de komst van de Ronald McDonald Huizen bij revalidatiecentra en bij

een jeugdpsychiatrische instelling. De noodzaak voor al die gezinnen met een ziek of gehandicapt kind

motiveert ons om verder te bouwen. Maar ook stimulerend is alle steun van particulieren en bedrijven

waardoor we ons werk kunnen doen. We zijn dan ook erg verheugd dat het werk van de Ronald McDonald

Huizen centraal staat in de AVRO televisieserie ‘Je Ouders Dichtbij’. In deze indrukwekkende serie kan

iedereen zien hoe onmisbaar een Ronald McDonald Huis is voor gezinnen die het zo hard nodig hebben. Samen

met alle donateurs en moeten we ervoor zorgen dat nog meer gezinnen dichtbij hun zieke kind kunnen verblijven. 

Via www.kinderfonds.nl kunt u zich aanmelden als kamerdonateur. Ik reken op u!”

www.kinderfonds.nl
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Ronald McDonald 
Huizen
in Nederland

‘Je ouders dichtbij’

Een nieuwe televisieserie

over de Ronald McDonald

Huizen.

Iedere maandag vanaf 25 juli

tot en met 5 september bij de

AVRO op Nederland 2.

“De noodzaak voor al die gezinnen
stimuleert ons verder te bouwen”


