
       
                                    

Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  gulle	  bijdrage	  
	  
Dit	  jaar	  heeft	  u	  kennis	  kunnen	  maken	  met	  de	  drie	  Mappa	  Mondo	  huizen	  van	  het	  Rode	  
Kruis.	  Zoals	  u	  weet	  bieden	  wij	  een	  thuis	  voor	  ernstig	  en/of	  chronisch	  zieke	  kinderen	  waar	  
zij	  kunnen	  wonen	  of	  logeren.	  Kinderen	  die	  door	  hun	  ziekte	  vaak	  een	  voortdurende	  
behoefte	  aan	  verpleegkundige	  verzorging	  of	  toezicht	  hebben.	  In	  een	  kleinschalige	  en	  
huiselijke	  omgeving	  zorgt	  een	  gespecialiseerd	  team	  samen	  met	  betrokken	  vrijwilligers	  
voor	  de	  zieke	  kinderen.	  Daarnaast	  creëren	  we	  een	  omgeving	  waarin	  de	  zieke	  kinderen	  een	  
zo	  gewoon	  mogelijk,	  prettig	  kinderleven	  hebben.	  Elke	  dag	  opnieuw,	  24	  uur	  per	  dag,	  
worden	  zij	  omringd	  met	  warmte	  en	  liefde.	  	  
	  
In	  2014	  heeft	  u	  ons	  willen	  ondersteunen	  met	  een	  geweldige	  bijdrage.	  Wij	  willen	  u	  graag	  
laten	  zien	  wat	  wij	  met	  uw	  bijdrage	  hebben	  kunnen	  doen.	  
	  

Kindvriendelijke	  tuinen	  
	  
Wij	  hebben	  de	  tuinen	  van	  de	  drie	  Mappa	  Mondo	  huizen	  in	  een	  nieuw	  	  
jasje	  kunnen	  steken.	  De	  tuinen	  vormen	  een	  belangrijke	  	  bijdrage	  aan	  	  
onze	  huiselijke	  sfeer.	  Dankzij	  de	  bijdrage	  van	  de	  Tulpenrallye	  kunnen	  	  
de	  zieke	  kinderen	  in	  de	  Mappa	  Mondo	  huizen	  weer	  op	  een	  veilige	  	  
manier	  buiten	  spelen.	  Bovendien	  hebben	  wij	  groot	  onderhoud	  kunnen	  
uitvoeren	  aan	  de	  drie	  tuinen	  en	  deze	  weer	  vrolijk	  in	  de	  bloemetjes	  
kunnen	  zetten.	  	  
	  
	  

Kinderen	  zonder	  zorgbudget	  
	  

.	   Matthijs	  (4)	  heeft	  ernstig	  ontregelde	  diabetes	  en	  wegens	  sociale	  
omstandigheden	  konden	  zijn	  ouders	  niet	  voor	  hem	  zorgen.	  Hij	  
verbleef	  in	  het	  ziekenhuis,	  in	  afwachting	  van	  een	  pleeggezin.	  	  

.	   Matthijs	  kwam	  niet	  in	  aanmerking	  voor	  een	  zorgbudget.	  Mappa	  
Mondo	  heeft,	  zonder	  hier	  vergoeding	  voor	  te	  krijgen,	  Matthijs	  
opgevangen	  zodat	  hij	  in	  een	  huiselijke	  omgeving	  kon	  verblijven.	  
Dankzij	  de	  bijdrage	  van	  de	  Tulpenrallye	  kunnen	  we	  kinderen	  als	  
Matthijs	  ook	  dit	  jaar	  weer	  verwelkomen.	  

	  
	  

	  

Mede	  dankzij	  de	  Tulpenrallye	  zijn	  wij	  in	  staat	  om	  zieke	  kinderen	  een	  thuis	  te	  bieden.	  
	  

	  

Nogmaals	  hartelijk	  dank	  voor	  uw	  steun!	  


