Dit is de ‘Leuke dingen doen-lijst’ van Stichting Kans
voor PKAN Kinderen. Deel hem vooral met mensen die
een mooi moment of dierbare herinnering goed kunnen
gebruiken. En heb jij hier iets aan toe te voegen of klopt
er
iets
niet
meer,
mail
het
dan
aan
info@maakjesterk.nu. Alvast veel dank!
www.opkikker.nl
Criteria:
- gezinnen worden voor een individuele opkikkerdag altijd uitgenodigd
voor de pedagogische maatschappelijke werkers van een, met de
stichting samenwerkende, instelling;
- 80 ziekenhuizen en of instellingen in NL (oa VUmc, LUMC)
- mogelijk om gezinnen op te geven voor een super opkikkerdag en of
een themadag (50 à 60 gezinnen krijgen hun eigen persoonlijke
opkikkerdag). Nagaan of gezin binnen doelgroep valt en niet de
afgelopen 10 jaar een opkikkerdag hebben gehad à belangstellende
lijst à plaats vrij (duurt ongeveer half jaar) à contact.
www.villapardoes.nl
Criteria:
- Leeftijd zieke kind: 4 t/m 12 jaar
- Taal: Nederlands sprekend
- Medische criteria: medische commissie moet medische gegevens van
de
behandelend
kinderarts
of
revalidatiearts
krijgen.
Aanmeldingsformulier met behandelend arts invullen.
- Eenmalig aanvraag mogelijk
- Kaatsheuvel
- Verblijf, gebruik hulpmiddelen en voorzieningen is gratis. Kosten
levensonderhoud en vervoer voor eigen rekening
- Buiten schoolvakanties in beginsel. Schoolleiding en –inspectie geven
bijna altijd toestemming, ook ten behoeve van andere broers. Villa
Pardoes neemt graag contact op met school bij eventuele problemen
www.gijsjeeigenwijsje.com
Criteria:
- gratis week verblijf voor kind/ gezin in volledig ingerichte
vakantiewoning bij Tilburg (Landal-greenpark)
- Aanmelding: “Dit weekje weg wordt aangeboden door de behandelend
arts of de pedagogische medewerker van het ziekenhuis waar het
kind onder behandeling is. We hanteren korte lijntjes, er kan via een
mail van de doorverwijzer bij de stichting aangemeld worden. Een
medewerker van de stichting neemt het contact daarna over.

-

-

-

Samen met u wordt er gekeken wanneer u het beste een weekje weg
kan. Een vakantieweek loopt van vrijdag (inchecken vanaf 14.00 uur
mogelijk) tot vrijdag (uitchecken rond 12.00 uur). Uiteraard is er
ook de mogelijkheid om voor een kortere periode te gaan.
De vakantiewoning is van alle gemakken voorzien, er is een
slaapkamer met een twee-persoons bed, op de begane grond en twee
slaapkamers op de eerste verdieping. De bedden zijn opgemaakt als u
aankomt. In de tuin staat een speeltoestel, ook is een deel van het
terras overdekt. De badkamer is voorzien van een glazen
douchewand die men kan wegklappen, waardoor de douche ook in
een rolstoel makkelijk toegankelijk is.
Bij aankomst staan de eerste boodschappen voor de avond en het
ontbijt voor u klaar,
Het park heeft een midgetgolfbaan, speeltuin, basketbal veld en een
buitenzwembad. Hier is het ook mogelijk om fietsen (aangepaste
fietsten graag een dag van te voren reserveren) en skelters te
huren. Er is een kleine supermarkt aanwezig op het park, een take a
way, maar ook een a la carte restaurant met veel lokale
specialiteiten. Op het park is ook een hotel aanwezig, waar tegen
gereduceerde prijzen extra kamers gereserveerd kunnen worden.”

www.regenboogboom.nl
Criteria:
- De Regenboogboom is er voor kinderen en ouders die om wat voor
reden dan ook opeens de controle over hun eigen leven verliezen, en die
zich daardoor heel erg kwetsbaar voelen. Wanneer we ons kwetsbaar
voelen, zijn we niet op ons best.
- De Regenboogboom toont kinderen en hun ouders de weg naar hun
eigen veilige plek. Deze plek biedt ruimte, licht en lucht waarmee je je
weerbaarheid, veerkracht en eigenwaarde kunt versterken.
- Onze empathie, persoonlijke en liefdevolle aandacht vormen het
kompas naar je eigen veilige plek. Een plek waar je kunt ontladen en
jezelf kunt zijn, telkens weer. De Regenboogboom gaat samen met jullie
op zoek naar jullie draagkracht en veerkracht. Want daar zit de toegang
tot alle hulpmiddelen die jullie zelf kunnen inzetten lucht en ruimte te
scheppen en antwoord te vinden op die o zo belangrijke vraag: hoe wordt
overleven weer leven?
- Een thuisbezoek duurt 45 tot 75 minuten. Je kunt een thuisbezoek
aanvragen via bovenstaand telefoonnummer. De vrijwilliger die het
thuisbezoek leidt, neemt contact op om de situatie, de wensen en de
mogelijkheden te bespreken. Aan een bezoek van de Regenboogboom
zijn geen kosten verbonden.

www.Stichtingachterstevoren.nl
Criteria:
Voor ernstig zieke kinderen tussen 4 en 18 jaar, zodat ze even vergeten
dat ze een levensbedreigende ziekte hebben.
De stichting zet zich in voor individuele en groepswensen. Jij kan een
specifieke wens indienen, maar de stichting kan ook een voorstel doen
nu zij regelmatige mooie, leuke, spectaculaire aanbiedingen binnen van
mensen met een bijzondere hobby of beroep.
Vul het aanmeldingsformulier op de site in. De stichting neemt
vervolgens zo snel mogelijk contact op.
www.gelukenvrijheid.nl
Criteria:
Stichting Geluk en Vrijheid organiseert jaarlijks de Vet Cool Man, een
groots evenement voor meer dan 150 gezinnen met een chronisch of
ongeneeslijk ziek kind. Eenmaal per jaar laten ze door ruim 200
particuliere
Porschebezitters
de
kinderen
ophalen
bij
vijf
ziekenhuislocaties in Nederland. Zij nemen de kinderen mee naar het
Testcentrum van de RDW in Lelystad voor de lift van hun leven! De
ouders mogen bij dit feestje uiteraard niet ontbreken, dus ook voor is
hen is vervoer geregeld. In Lelystad is entertainment in alle denkbare
vormen aanwezig, hoogtepunt is het ‘racen over het circuit’. Op deze
manier trakteert stichting Geluk en Vrijheid jaarlijks een groot aantal
gezinnen op een fantastische dag zonder zorgen. Stuur een mail naar
gezinnen@gelukenvrijheid.nl voor inschrijving voor de aankomende
editie.
www.Stichtingkinderidee.nl
Criteria:
Het doel van stichting Kinderidee is de leef-belevenissen van het kind en
zijn gezin te vergroten op welke manier dan ook. De Stichting
organiseert losse vakantieweken en de XXL Vakantieweek. Let op:
momenteel is het niet mogelijk je hiervoor aan te melden ivm een
wachtlijst.
Daarnaast zorgen ze voor steun voor klasgenootjes die iets leuks willen
doen voor een ziek kind https://stichtingkinderidee.nl/ideeen-vankinderen/. Met regelmaat worden er ook vouchers beschikbaar gesteld
voor verschillende pretparken in Nederland.
https://makeawishnederland.org
Criteria:
vervult de grootste wens van een kind met een levensbedreigende
ziekte. Het is bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 18 jaar die in staat
zijn om hun wens te beleven. De wensen variëren sterk. Zo wil bijv. een
kind een beroemde persoon ontmoeten, of een dagje "politieagent" zijn, of
bijv. filmactrice zijn, etc. Na aanmelding neemt "Doe Een Wens"

persoonlijk contact met het gezin op. Een medisch adviseur en de
behandelende arts beoordelen de aanvraag.
https://www.kansvooreenkind.nl/Home
Criteria:
Stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van kinderen
uit Twente. Deze kinderen hebben het niet gemakkelijk door een
lichamelijke of psychische ziekte ofwel door sociale of maatschappelijke
omstandigheden.
https://www.verwenevent.nl
Criteria:
Verwenweekend bedoeld om de ouders van gezinnen met een kind met
een beperking te ontlasten. Daartoe wordt zo’n heel gezin uitgenodigd
om een weekend geheel kosteloos door te brengen op recreatiepark
Prinsenmeer van de Oostappengroep te Asten/Ommel. Ze overnachten
daar in een luxe chalet of in een ruime stacaravan.
Voetbalmascotte:
Ajax wedstrijd mascotte:
https://www.ajax.nl/streams/actueel/wedstrijdmascotte-worden.htm
Feyenoord wedstrijdmascotte:
https://acties.feyenoord.nl/plaatjesactie
SC Heereveen line-up mascotte:
https://www.sc-heerenveen.nl/kidsclub/junior-heroes/activiteiten/line-up

