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Keeping families close
6.889 kleine en grote helden hebben in 2018 keihard geknokt in het ziekenhuis met hun ouders aan 

hun zijde. Deze helden kwamen soms te vroeg ter wereld, kregen soms ernstige complicaties te 

verwerken, werden soms van de ene op de andere dag ziek of hebben al hun hele leven te maken 

met ziekte of beperkingen. Ze hadden één ding gemeen; hun bezorgde ouders logeerden in het 

Ronald McDonald Huis, zodat ze altijd dichtbij waren voor een kus, een knuffel of een verhaaltje voor 

het slapengaan.

De Ronald McDonald Huizen hebben in 2018 samen 65.827 overnachtingen dicht bij ziekenhuizen 

mogelijk gemaakt, voor 6.889 gezinnen. Nog eens 736 gezinnen kwamen door de vakantiehuizen 

van het Ronald McDonald Kinderfonds op adem en genoten in 2018 van een welverdiende vakantie.  

En maar liefst 186.500 keer konden mensen in de Ronald McDonald Huiskamers op de bank ploffen  

en even ontspannen, weg van de ‘witte jassen’ van het ziekenhuis. Een moment om samen te eten,  

te spelen met broertjes of zusjes, een kop thee te drinken, bezorgde familieleden te ontvangen of 

juist even in stilte te werken.

Onze impact zit in deze cijfers en in de kracht van de familieband. Samen sta je sterk, samen kun je  

veel aan. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek (ouders kunnen de zorg voor hun zieke kind beter aan 

als ze in een Huis verblijven en kinderen herstellen sneller als hun ouders dichtbij zijn, ARGO 2015), 

het blijkt ook steeds opnieuw uit de dankbare verhalen van ouders. Ik ben trots dat wij daar  

samen met al onze vrijwilligers, donateurs, sponsors, en iedereen die ons steunt en een warm  

hart toedraagt, aan mogen bijdragen. Ook volgend jaar hopen wij weer veel families samen te  

brengen op het moment dat ze elkaar het hardste nodig hebben. Dankjewel voor jouw support  

en betrokkenheid hierin.

Een hartelijke groet,

Renate Westerlaken-Loos

Directeur/bestuurder Ronald McDonald Kinderfonds
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 De impact van 2018
Een warme douche om de zorgen van je af te spoelen, 

een volledig uitgeruste keuken om je avondeten in te 

bereiden na een lange ziekenhuisdag en een gezellige 

Huiskamer om op de bank te ploffen, een zacht bed om 

in te slapen. Dat is de impact die de Ronald McDonald 

Huizen maken dankzij vrijwilligers, donateurs en  

sponsoren. Het zorgt ervoor dat ouders iedere dag 

kunnen bijtanken en een thuis hebben op loopafstand 

van hun kind in het ziekenhuis.
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JANUARI: WeissenSee4Kids,  
200 kinderen schaatsen voor 

voor Huis Zwolle

SEPTEMBER: Ronald  
McDonald Huis Groningen  

uitbreiding 4 kamers dankzij  
Evers Staat Op Run

AUGUSTUS: Fresku brengt  
nummer ‘Mijn Zoon’ uit voor  

Ronald McDonald Kinderfonds

NOVEMBER: McHappy Day,  
Sluiting Ronald McDonald Huis 

Friesland en  
Ronald McDonald Gala Party

MEI: Opening vernieuwde  
Daktuin Ronald McDonald Huis 

Leiden en opening  
Huiskamer Ronald McDonald  

Huis Middenwest-Brabant 

MAART: Heel Holland Zorgt  
bij Ronald McDonald Huis 

Arnhem

JUNI: HomeRide en 
tweede editie HomeRun en  
opening Huiskamer Prinses  

Màxima Centrum 

DECEMBER: Robert ten Brink  
 15 jaar ambassadeur
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Samen zijn
In 2018 hebben 7.625  

gezinnen overnacht in 

een Ronald McDonald 

Huis. Zodat ze binnen vijf  

minuten bij hun kind in het 

ziekenhuis konden zijn.  

Om nog even de lakens 

recht te trekken, een kus 

op hun voorhoofd te  

drukken, een verhaaltje 

voor te lezen of gewoon 

om er te zijn omdat het 

(even) niet goed gaat.

WELTERUSTEN,  
LIEVERD
In totaal sliepen de gezinnen 

68.773  nachten in een  

Ronald McDonald Huis. 

 Soms maar één nacht; soms 

maandenlang. Maar allemaal 

met hetzelfde doel: dichtbij  

hun kind in het ziekenhuis zijn.

S A
N

M
E

KOPJE ONTSPANNING

In de vijftien Huiskamers  

genoten 186.500 bezoekers 

van een huiselijke sfeer binnen 

de witte muren van het  

ziekenhuis. Om een kopje koffie 

te drinken of even te werken.
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OP EEN RIJTJE
De belangrijkste uitgaven op een 

rij. Het Ronald McDonald  

Kinderfonds krijgt geen subsidie  

en is volledig afhankelijk van 

donateurs, sponsors en vrijwilligers. 

Van elke euro werd in 2018 
0,81* cent besteed aan de  

missie keeping families close.
 

De afgelopen drie jaar besteedde 

het Ronald McDonald-netwerk 

0,80 cent (80%) aan de missie,  

dit is ruim boven de norm van 

minimaal € 0,70 (70%) zoals die 

vanaf januari 2019 door het CBF 

van toepassing is.

*Benieuwd naar alle cijfers?  

Deze staan in de jaarrekening,  

goedgekeurd door een  

onafhankelijk accountant.

ONDERSTREEPT DOOR ZORGPROFESSIONALS
Bovendien wordt de relevantie van de Ronald McDonald  

Huizen onderstreept door zorgprofessionals*. Bijna 77% van  

de ondervraagde kinderartsen, verpleegkundigen, neonatologen 

en andere zorgprofessionals vindt dat het herstel van het zieke 

kind wordt bevorderd als ouders dichtbij zijn. En zij kunnen  

het weten. Ook vindt 86% dat een kind psychologisch beter  

herstelt als ouders in een Ronald McDonald Huis verblijven,  

dat het kind minder angstig is (75%) en dat de kans op een 

depressie bij ouders wordt verkleind (80%). 

*dit blijkt uit onderzoek door 

ARGO, een onafhankelijk  

onderzoeksbureau gelieerd aan 

de Rijksuniversiteit Groningen, dat 

in 2015 onderzoek deed naar de 

impact van de Ronald McDonald 

Huizen.

€ 0,81

€ 0,15
€ 0,04
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Eén missie 
FAMILIES DICHT BIJ ELKAAR BRENGEN

In 2018 is zowel de missie als de visie van het Ronald 

McDonald netwerk aangescherpt. De organisatie en de 

omgeving waarin gewerkt wordt veranderen en het werd 

tijd om deze veranderingen te vertalen naar een nieuwe 

missie en visie. Dat werd gedaan onder leiding van  

Hill & Knowlton,  samen met medewerkers en bestuurs-

leden van de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en 

vakantiehuizen.

12



VISIE -  
WAAR GAAN WE VOOR?
Het Ronald McDonald  

Kinderfonds speelt een essen-

tiële rol bij het bevorderen van 

het fysieke en mentale welzijn 

van zieke en zorgintensieve  

kinderen en hun families. Door 

hen dichtbij elkaar te laten zijn.

MISSIE - WAAR STAAN WE VOOR?
De activiteiten van het Ronald McDonald Kinderfonds maken family 

centered care* mogelijk. De invulling van family centered care* kan 

namelijk niet zonder de aandacht, liefde en nabijheid van de familie 

bij het zieke en zorgintensieve kind. Nabijheid heeft een aantoonbaar 

positief effect op het fysieke en mentale welzijn van zowel het kind als 

de familie. Het Ronald McDonald Kinderfonds maakt de nabijheid van 

families bij zieke en zorgintensieve kinderen als geen ander mogelijk.

*het actief participeren van families in de directe behandeling en verzorging 
van zieke en zorgintensieve kinderen
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Samen sterk
Keeping families close – dat doe je samen.  

Met vrijwilligers, sponsors, donateurs, giftgevers, 

actievoerders, medewerkers, bestuursleden en vele 

anderen. Iedereen draagt op zijn eigen manier zijn 

steuntje bij. Want samen sta je sterk. 

Goud waard
In 2018 waren er 2.060 vrijwilligers actief in de Ronald  

McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen. Om een 

kopje koffie te zetten voor ouders, kamers schoon te maken, 

onkruid te wieden in de tuin of om de administratie bij te 

houden. Onmisbaar en goud waard.

DONATEURS

Onze structurele donateurs geven elk maand een vast 

bedrag. De meeste donateurs geven 5 euro per maand, dat 

is 60 euro per jaar, waarmee een overnachting een Ronald 

McDonald Huis mogelijk wordt gemaakt. In 2018 waren dat 

maar liefst 24.328 donateurs. Samen gaven zij  

€ 1.662.378. 
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ACTIEVOERDERS
Er werd gebakken, gerend, 

gebouwd en gevierd. En elke 

maand was er een nieuwe  

Kinderfondskanjer: een van de 

actievoerders die in het  

zonnetje wordt gezet. Alle 

actievoerders haalden samen  

€ 334.872 op voor de 

Ronald McDonald Huizen. 

ONVOORWAARDELIJKE STEUN 
McDonald’s Nederland is een belangrijke en betrokken samenwerkings- 

partner sinds het ontstaan van het Ronald McDonald Kinderfonds.  

Dat laten ze onder andere zien door op McHappy Day ieder ver-

kochte maaltijd in het teken te stellen van het Kinderfonds. Bovendien 

werd op McHappy Day, 21 november, bekend dat McDonald’s in 2018 

10.162 overnachtingen mogelijk maakte dankzij de structurele  

donatie van 5 cent per verkochte Happy Meal! Tijdens McHappy Day 

lanceerde McDonald’s een impactvideo van drie gezinnen die in een 

Ronald McDonald Huis hebben  

verbleven én maakten de  

kinderen een wel heel originele 

Happy Meal-doos. Dankzij de 

opbrengsten van McHappy 

Day, de collecteboxen in de 

restaurants, de sponsorbij- 

dragen van McDonald’s  

Nederland en de franchise- 

nemers ontving het Kinderfonds 

in 2018 € 1.368.645.

HOMERIDE EN HOMERUN 
De fondsenwervende wieler- en hardlooptocht van het Kinderfonds 

kenden een nieuw hoogtepunt in 2018: voor het eerst werd de grens 

van 1 miljoen euro opbrengst al vóór de start doorbroken. De ruim 

twaalfhonderd amateurwielrenners en hardlopers vertrokken op  

23 juni onder de Domtoren in Utrecht, om in 24 uur 500 kilometer 

fietsend of 240 kilometer lopend af te leggen. Samen haalden zij 

maar liefst € 1.118.755 op: de hoogste opbrengst tot nu toe!
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Oost west,  Thuis best
Op deze plekken bieden de Ronald McDonald Huizen een tijdelijk thuis, een  

rustmoment in een Ronald McDonald Huiskamer of een onbeperkte vakantie in  

een van de vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds. 

Hoeve

Zwolle

Utrecht

Arnhem

Nijmegen

Kindervallei

Maastricht

Heerlen

Amsterdam

Leiden

Rotterdam

Den Haag

Friesland Groningen

Middenwest-
Brabant

Zuidoost-
Brabant

Delft

13 Huizen 

15 Huiskamer

3 vakantiehuizen

SLUITING HUIS FRIESLAND
Ronald McDonald Huis Friesland sloot 1 november 2018 haar deuren. Het aantal gasten was de  

afgelopen jaren meer dan gehalveerd. Uit onderzoek bleek bovendien dat de bezetting nog verder zou 

afnemen. Omdat er minder baby’s in Friesland geboren worden en omdat de zorg verandert: die wordt 

steeds meer gecentraliseerd en de opnames worden korter. Ouders met een ziek kind kunnen vanaf  

1 november 2018 gebruikmaken van de rooming in faciliteiten en de familiekamers van Medisch  

Centrum Leeuwarden, zodat zij toch dicht bij hun zieke kind kunnen zijn. Alle werknemers die in dienst 

waren hebben een nieuwe baan gevonden en veel vrijwilligers zijn overgegaan naar de Hoeve,  

vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds.

OPENING HUISKAMER 
MIDDENWEST - 
BRABANT
In mei 2018 opende een 

Ronald McDonald Huiskamer 

in het Fam (voorheen  

Moeder- en Kindcentrum) van 

het Elisabeth TweeSteden 

ziekenhuis. Fam biedt integrale 

zorg aan gezinnen, vanaf de 

prille zwangerschap tot aan 

het achttiende levensjaar.  

Bij deze Family Centered Care 

aanpak is een Ronald  

McDonald Huiskamer een 

mooie toevoeging en kun-

nen ouders even ontspannen, 

weg van de witte ziekenhuis-

muren.
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CBF-ERKENNING
Het Ronald McDonald Kinderfonds is een 

Erkend Goed Doel. Dat betekent dat het 

Kinderfonds voldoet aan strenge  

kwaliteitseisen, die worden opgesteld 

door een onafhankelijke commissie en 

ieder jaar worden gecontroleerd door 

toezichthouder CBF. 

Stempels
De Ronald McDonald  

Huizen, Huiskamers en  

vakantiehuizen hebben 

in de loop der jaren hun 

stempels verdiend:  

keurmerken die laten zien 

dat ze volgens een aantal 

richtlijnen werken. Zo laat 

het Ronald McDonald  

Kinderfonds zien dat het 

transparant en eerlijk 

omgaat met het geld en 

de tijd die donateurs en 

vrijwilligers de organisatie 

toevertrouwen.

GOEDE DOELEN  
NEDERLAND
Het Ronald McDonald  

Kinderfonds is lid van Goede 

Doelen Nederland, de branche-

vereniging van goede doelen. 

Ruim 120 landelijk wervende 

goede doelen zijn hierbij  

aangesloten.

NOV-KEURMERK VRIJWILLIGE INZET GOED  
GEREGELD
In de Ronald McDonald Huizen zijn 

vrijwilligers onmisbaar. Daarom zijn 

alle Ronald McDonald Huizen in het 

bezit van het keurmerk Vrijwillige Inzet 

Goed Geregeld. Dit landelijke NOV-kenmerk (Nederlandse Organi-

saties Vrijwilligerswerk) laat op een objectieve manier zien dat het 

vrijwilligersbeleid voldoet aan gestelde kwaliteitscriteria en dat het 

vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk is georganiseerd.

ANBI
Het Ronald McDonald Kinderfonds en alle Ronald McDonald 

Huizen zijn door de Belastingdienst aangewezen als een  

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit waarborgt dat 

het doel zich voor minstens negentig procent 

inzet voor het algemeen nut. Bovendien zijn 

giften gedaan aan een ANBI-instelling aftrek-

baar van het belastbaar inkomen. 
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WELZIJN

Het Ronald McDonald Kinderfonds ondersteunt family centered care: het actief participeren van  

families in de directe behandeling en verzorging van kinderen die in het ziekenhuis of revalidatiecentrum 

behandeld worden. Het Kinderfonds is hiermee van cruciale betekenis bij het fysieke en psychosociale 

welzijn van zieke en zorgintensieve kinderen en hun families.

C A R
E
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Family  Centered  Care
In 2018 is het helder hebben en uitdragen van de rol in Family Centered Care een 

belangrijke speerpunt geweest voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Mede daarom 

is de missie en visie aangescherpt en speelt Family Centered Care hierin een duidelijke 

rol. Want families centraal stellen, dat doet het Ronald McDonald Kinderfonds al sinds 

haar ontstaan in 1985. Door middel van haar Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen 

maakt het Kinderfonds mogelijk dat ouders en zieke en zorgintensieve kinderen  

dichtbij elkaar kunnen zijn. 
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Stationsplein 13  
3818 LE  Amersfoort 
Postbus 1096 
3800 BB  Amersfoort
088 221 90 00
info@kinderfonds.nl
KvK: 41205545
btw: NL008057709B01 
kinderfonds.nl


