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VOORWOORD
Renate 
Westerlaken-
Loos

maandenlang gesloten. De Huiskamers die 

geopend waren zijn 38.046 keer bezocht door 

gezinnen die er een rustige plek vonden, even 

weg van de ‘witte jassen’. In de drie vakantiehuizen 

van het Ronald McDonald Kinderfonds konden 

488 gezinnen met een zorgintensief kind samen 

tot rust komen.   

In 2020 was het 35 jaar geleden dat het eerste 

Ronald McDonald Huis in Nederland (en Europa) 

werd geopend. In 2020 hebben wij door ARGO, 

een onderzoeksinstituut gelieerd aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek laten doen 

naar de impact van de Huizen, Huiskamers en 

vakantiehuizen. 96% van de ouders gaf aan de zorg 

beter volhouden dankzij een plek dicht bij hun 

kind. 95% van de zorgprofessionals onderschrijft 

bovendien dat de Huizen bijdragen aan medisch 

en psychisch herstel van de zieke kinderen. 

Wat een roerig jaar laten we achter ons. Het 

coronavirus heeft wereldwijd en in persoonlijke 

levens van mensen een ongekende impact. 

Mensen moesten afscheid nemen van een 

geliefde of gevolgen van het virus op hun 

gezondheid ervaren. Ook het leven van ouders 

met een ziek of zorgintensief kind die dit jaar in 

een Ronald McDonald Huis, Huiskamer of 

vakantiehuis verbleven, stond op zijn kop. De zorg 

voor hun kind ging in deze coronatijden gewoon 

door. Dag en nacht. 

In dit turbulente jaar hebben wij in alle Huizen, 

Huiskamers en vakantiehuizen strikte 

voorzorgsmaatregelen getroffen, om een veilige 

omgeving te blijven bieden. 4.837 ouders vonden 

in de twaalf Ronald McDonald Huizen een plek 

dicht bij hun kind in het ziekenhuis. Bijna alle 

Ronald McDonald Huiskamers waren door 

coronamaatregelen van de ziekenhuizen 
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Deze onderzoeksresultaten sterken ons om het 

verschil te blijven maken voor deze gezinnen.  

Wij kunnen dat alleen dankzij ons betrokken 

netwerk. Ook in dit coronajaar zorgden vrijwilligers 

voor liefdevolle kopjes koffie en een luisterend oor, 

uiteraard op anderhalve meter. Sponsors 

bereidden heerlijke maaltijden voor onze gasten 

tijdens de eerste lockdown. Actievoerders zorgden 

voor bijzondere sponsoracties. En donateurs 

maakten ook afgelopen jaar weer het verschil. Een 

extra woord van dank voor onze partner van het 

eerste uur: McDonald’s. Hun onvoorwaardelijke 

steun is al 35 jaar goud waard. 

We sluiten 2020 nu af, en kijken vooruit naar het 

nieuwe jaar. Ik ben ervan overtuigd dat komend 

jaar vol lichtpuntjes zal zijn, waarin we samen sterk 

staan. 

Hartelijke groet, 

Renate Westerlaken-Loos

directeur/bestuurder Ronald McDonald 

Kinderfonds 

SAMEN 
MAKEN WIJ 

HET 
VERSCHIL 
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2020
in vogelvlucht

De pandemie heeft grote impact gehad op de gezinnen met een ziek of zorgintensief kind. Soms kon 

maar één van de twee ouders op bezoek bij hun zieke kind in het ziekenhuis. Een dikke knuffel van opa 

en oma zat er even niet in. En waar we juist graag een arm om elkaar heen slaan in de Ronald McDonald 

Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen hielden we ook daar afstand. Kleinere kernteams van vrijwilligers 

draaiden langere diensten, zodat er zo min mogelijk mensen in Huis waren. Ook sponsorevents 

waarmee het Kinderfonds overnachtingen voor ouders realiseert, zoals HomeRide, HomeRun, 

HomeWalk en het Gala, vonden geen doorgang door de maatregelen. Gelukkig bracht 2020 ook 

bijzonder mooie momenten voor het Kinderfonds en haar netwerk. Dit is het jaar in vogelvlucht:

JANUARI:

Op welke nieuwe manieren kan het Ronald 

McDonald Kinderfonds ouders nog meer 

ondersteunen in het ziekenhuis? Deze vraag staat 

centraal in het onderzoek onder oud-gasten uit 

de Ronald McDonald Huizen dat nu gestart is.

Dicht bij elkaar tijdens iedere behandeling: Ronald 

McDonald Huis Utrecht start een pilot met het 

reserveren van een kamer voor gasten die een 

wekelijkse chemotherapie-behandeling in het 

PMC hebben.

FEBRUARI:

Als dank voor hun belangeloze inzet voor de 

ouders in de Ronald McDonald Huizen, 

Huiskamers en vakantiehuizen, worden alle 

vrijwilligers in één zaal samengebracht en 

getrakteerd op Tina de Musical in het Beatrix 

Theater in Utrecht.
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MAART:

Het onderzoek van ARGO naar de impact van Ronald McDonald 

Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen is van start. Ouders, 

kinderen en zorgprofessionals geven aan welke invloed zij 

ervaren van de aanwezigheid van een Huis, Huiskamer of 

vakantiehuis. Zij onderstrepen: dicht bij elkaar zijn helpt écht.

Hoe is het om in een Ronald McDonald Huis te verblijven tijdens 

de COVID-19-pandemie? In Hart van Nederland delen gasten uit 

Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam hun ervaring.

Het ‘in actie voor’-logo is in gebruik! Met dit  

speciale logo laat je als actievoerder zien  

waar je je sterk voor maakt. APRIL:

Ook de ambassadeurs komen in actie! Jan 

Versteegh trapt een online challenge af 

waarin hij in één minuut zo vaak mogelijk 

‘hoofd, schouders, knie en teen’ doet en 

anderen oproept om mee te doen, te doneren 

én anderen uit te dagen. 

Robert ten Brink gaat mee met Huis vol 

Smaak en Compagnon Events om 

maaltijdboxen te bezorgen bij de Ronald 

McDonald Huizen: een hartverwarmend 

initiatief om ouders te ontlasten in tijden van 

COVID-19.

Yvon Jaspers stuurt een liefdevol videobericht 

naar alle vrijwilligers van de Huizen, 

Huiskamers en vakantiehuizen om hen een 

hart onder de riem te steken.

MEI:

Tijdens het netwerkevent INSPIRED 

denken jonge professionals mee 

met het Kinderfonds over het dicht 

bij elkaar brengen van families. Dit 

jaar voor het eerst online! 

Deelnemers beoordeelden het 

event met een 8.

JUNI:

De nieuwe website van het Kinderfonds en 

alle Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en 

vakantiehuizen is live.

In het weekend van HomeRide, HomeRun en 

HomeWalk vindt er een online mood-, food- 

en bootcamp plaats voor alle deelnemers. 

Met #hartjesporten wandelen, hardlopen of 

wielrennen deelnemers een route in de vorm 

van een hart.
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JULI:

De vakantiehuizen van het Ronald 

McDonald Kinderfonds ontvangen veel 

gezinnen met een zorgintensief kind: de 

bezetting is bijna 100%. De gezinnen 

komen weer op adem tijdens een 

zonnige, welverdiende vakantie.

AUGUSTUS:

Dankzij de duurzame lijn 

schoonmaakmiddelen 

van sponsor Diversey, 

bieden de Ronald 

McDonald Huizen vanaf 

nu een schoon en fijn 

thuis op een duurzame 

manier.

SEPTEMBER:

Het is 35 jaar geleden dat het eerste Ronald McDonald Huis in 

Nederland en Europa, Huis Emma Amsterdam, haar deuren opende. 

Het Kinderfonds staat stil bij haar 35-jarig jubileum met een campagne.

35 ouders, kinderen, vrijwilligers, zorgprofessionals  

en actievoerders blikken in een verhaal terug op  

hun ervaring met de Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen.

Jan Versteegh, die ook 35 kaarsjes uitblaast dit jaar, deelt in een 

openhartige video waarom hij ambassadeur is van de Ronald McDonald 

Huizen.

De resultaten van het impactonderzoek worden gedeeld: de Ronald 

McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen maken significant 

verschil voor gezinnen met een ziek of zorgintensief kind.

Tijdens de campagne krijgen het Kinderfonds  

en de Huizen veel support: donateurs en giftgevers  

realiseren 229 overnachtingen in de 

 Ronald McDonald Huizen.
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NOVEMBER: 

Wereldwijd leeft de online #HereForRMHC-actie, afgetrapt door 

Chrissy Teigen en John Legend. De uitdaging: maak van je handen 

de vorm van een hart én huis. Voor iedere gedeelde foto met 

hashtag, doneert McDonald’s 100 dollar in jouw naam aan de 

Ronald McDonald Huizen wereldwijd. 

In het tv-programma Nachtdieren onderzoekt Raven van Dorst  

wie er ’s nachts nog wakker zijn. In Zwolle ontmoet Raven ouders 

Bert-Jan en Kaylee die van het ziekenhuis  

komen en op weg zijn naar het  

Ronald McDonald Huis.

DECEMBER:

Het vijfde Family Centered Care-symposium vindt 

dit keer online plaats. 154 zorgprofessionals wonen het 

symposium digitaal bij. De inhoud verschijnt daarna ook 

als gratis e-learning voor de zorg.

Thank you! Alle medewerkers van de Huizen, Huiskamers, 

vakantiehuizen en het Kinderfonds verrassen structurele 

donateurs en sponsoren met een ‘thank you-call’ om hen 

te bedanken voor hun jarenlange betrokkenheid.

Tijdens de online donatiecampagne ‘kerst in Huis’ staan 

ervaringsverhalen over kerst in een Ronald McDonald 

Huis, Huiskamer of vakantiehuis centraal. Met de 

opbrengst van de campagne kunnen er 3.800 

overnachtingen gerealiseerd worden in de Ronald 

McDonald Huizen.

OKTOBER:

Het digitale LeerHuis, 

een trainingsaanbod voor 

vrijwilligers om hen nog 

meer in staat te stellen 

ouders te ondersteunen, 

gaat van start. 

Vrijwilligers kunnen drie 

online mini-colleges 

volgen, zoals troosten op 

afstand en omgaan met 

agressiviteit.

Keeping families close
SAMEN NAAR DE TOEKOMST

 ONLINE EN INTERACTIEF SYMPOSIUM OVER FAMILY CENTERED CARE VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

VOOR MEER INFORMATIE EN REGISTRATIE GA NAAR KINDERFONDSSYMPOSIUM.NL

11 DECEMBER 2020

ONLINE 
& 

INTERACTIEF
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53.648 NACHTZOENEN

In 2020 hebben 4.837 gezinnen overnacht in een 

Ronald McDonald Huis. In totaal sliepen de 

gezinnen 53.648 nachten in een Ronald McDonald 

Huis. Soms maar één nacht, soms maandenlang. 

Gemiddeld verbleven de gezinnen elf nachten in 

een Ronald McDonald Huis. Allemaal met 

hetzelfde doel: dicht bij hun zieke kind zijn, zodat 

ze binnen vijf minuten bij hun kind in het ziekenhuis 

kunnen zijn. Voor een nachtzoen, een verhaaltje 

voor het slapengaan of om dichtbij te zijn omdat 

het niet goed gaat. 

 

38.046 KEER JE EVEN TERUGTREKKEN

Ook binnen de muren van het ziekenhuis, vinden 

gezinnen een plek om zich terug te trekken uit de 

ziekenhuissfeer. Ondanks dat het aantal bezoeken 

aan de Ronald McDonald Huiskamers sterk 

gedaald is ten opzichte van 2019 (toen 220.900), 

zijn de Huiskamers toch 38.046 keer bezocht.  

Dit aantal is goed te verklaren: door de 

coronamaatregelen waren Huiskamers meerdere 

periodes gesloten en een aantal Huiskamers is ter 

beschikking gesteld aan het zorgpersoneel. 

Op momenten dat de Huiskamers hun deuren 

openden, maakten ouders dankbaar gebruik van 

de comfortabele, huiselijke plekken. Ze laden zich 

daar op voor hun tijd naast het bed van hun zieke 

kind.

DE IMPACT  
VAN 2020: de 
belangrijkste 
cijfers
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488 KEER OP ADEM KOMEN

Door de landelijke coronamaatregelen ontvingen 

de vakantiehuizen lange tijd geen gasten in 2020. 

Wanneer de maatregelen het toelieten, 

verwelkomden de vakantiehuizen maar al te graag 

gezinnen met een ziek of zorgintensief kind en 

jongeren met een beperking (t/m 25 jaar). Zodat zij 

konden genieten van een welverdiende vakantie. 

In totaal beleefden 488 gezinnen 2.348 

onbezorgde vakantiedagen. Ze kwamen er op 

adem en deden nieuwe energie op, om er thuis 

weer tegenaan te kunnen.

WAAR GAAT MIJN EURO NAARTOE?

Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt 

geen subsidie en is volledig afhankelijk van 

donateurs, sponsors en vrijwilligers. Van elke 

euro die gedoneerd werd, besteedde het 

Kinderfonds in 2020 79 cent* aan de missie 

keeping families close, 16 cent aan 

fondsenwerving en communicatie en 5 cent 

aan beheer en administratie. De afgelopen 

vier jaar besteedde het Ronald McDonald 

netwerk 78 cent (78 %) aan de missie, dit is 

ruim boven de norm van minimaal 70 cent 

(70%) die het CBF sinds januari 2019 

hanteert. 

*  Benieuwd naar alle cijfers? Deze staan in de 

jaarrekening, goedgekeurd door een 

onafhankelijk accountant.
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WAT IS ONZE MISSIE?

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 van het zieke en zorg-

intensieve 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. 

WAT IS ONZE VISIE?

Het Ronald McDonald Kinderfonds speelt een 

essentiële rol bij het bevorderen van het fysieke en 

mentale welzijn van zieke en zorgintensieve 

kinderen en hun families, door hen dicht bij elkaar 

te laten zijn. Keeping families close. 

FAMILIES  
dicht bij elkaar
brengen 

Het Kinderfonds brengt families dicht bij elkaar. Omdat gezinnen overeind blijven en ouders de zorg 

beter volhouden dankzij een plek in het Ronald McDonald Huis. Omdat kinderen minder angstig zijn met 

hun mama en papa dichtbij voor een knuffel. Omdat ouders rust vinden in de Huiskamers en daardoor 

minder stress ervaren. Omdat gezinnen die met ziekte of zorg te maken hebben, in de vakantiehuizen 

van het Kinderfonds écht ontspanning vinden en terugkeren met nieuwe energie. Dat is het waarom. 

Onze missie en visie laten zien waar we voor gaan:
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•  Gastvrij: medewerkers en vrijwilligers zorgen ervoor dat 

families zich thuis voelen in de Ronald McDonald Huizen, 

Huiskamers en vakantiehuizen. Medewerkers zijn respectvol 

en gaan zorgvuldig met elkaar om en respecteren iedere 

persoon zoals deze is. 

•  Verbindend: medewerkers en vrijwilligers bieden een 

luisterend oor en tonen oprechte belangstelling voor wat 

gasten, collega’s en relaties beweegt. Zij voelen zich aan de 

organisatie verbonden en de organisatie streeft ernaar een 

lange termijn relatie met hen op te bouwen. 

•  Kwaliteit gedreven: medewerkers en vrijwilligers gaan 

voor de beste kwaliteit in dienstverlening en creëren 

daarmee een warme en veilige omgeving voor gasten. 

Gasten kunnen zich op de organisatie verlaten, en daardoor 

alle aandacht geven aan hun kind. Ook in de (fondsen-

wervende) evenementen legt het Ronald McDonald 

Kinderfonds de lat hoog en streeft ernaar verwachtingen te 

overtreffen. Iedereen die zich voor het Ronald McDonald 

Kinderfonds inzet, voelt zich serieus genomen, 

gewaardeerd en gezien.  

•  Betrouwbaar: bij het Ronald McDonald Kinderfonds hoort 

integer en betrouwbaar gedrag. Door inzichtelijk te maken 

waar de organisatie mee bezig is, hoe het geld besteed 

wordt. Dit wordt gezien als voorwaarde om personen en 

bedrijven sterk aan het Ronald McDonald Kinderfonds te 

binden. 

KERNWAARDEN 

De vier kernwaarden van het Kinderfonds zijn de drijfveren van de organisatie. Vanuit deze waarden 

werken de medewerkers en vrijwilligers van het Kinderfonds, de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers 

en vakantiehuizen aan onze missie en visie:  
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35 JAAR  
dicht bij  
elkaar

DICHT BIJ ELKAAR IN DE HUIZEN

Van de 1.883 ondervraagde ouders geeft 96% aan 

dat ze de zorg voor hun zieke kind beter 

volhouden, dankzij een plek in een Ronald 

McDonald Huis. 95% stelt dat het Ronald 

McDonald Huis het gezin bij elkaar houdt tijdens 

een moeilijke periode in hun leven. “Het Huis is 

zoveel meer dan een dak boven je hoofd en een 

bed om in te slapen,” vertelt een ouder. “Thuis 

liepen we met onze ziel onder onze arm, in het 

Huis weet je dat je binnen een paar minuten weer 

bij je kind bent. ‘s Nachts hoefde het personeel 

maar te bellen, en stonden we er.”  

De nabijheid van ouders heeft ook positief effect 

op het zieke kind. Zieke kinderen zijn minder bang 

en verdrietig met hun ouders, broertjes en zusjes 

dicht bij hun ziekenhuisbed. 28 ondervraagde 

kinderen (8-18 jaar) geven aan dat ze zich rustiger 

voelen, en meer lachen, met hun ouders dichtbij. 

“Als het Ronald McDonald Huis er niet was 

geweest, dan was ik helemaal alleen in een 

vreemd ziekenhuis, in een vreemde stad”, vertelt 

een kind. Een ander licht toe: “Met mijn ouders 

vlakbij kon ik goed slapen.”

Ook zorgprofessionals zijn het erover eens: het 

Ronald McDonald Huis is broodnodig voor ouders 

en kinderen. Ruim 95% van de 327 ondervraagde 

kinderartsen, verpleegkundigen en andere 

zorgprofessionals geeft aan dat Ronald McDonald 

Huizen bijdragen aan medisch en psychisch 

herstel van het kind. “Het is beter voor de binding, 

zorgt voor minder stress en bij acute momenten 

zijn ouders er direct,” stelt een zorgprofessional.  
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In 2020 stond het Kinderfonds stil bij een bijzondere mijlpaal. Al 35 jaar maken de Ronald McDonald 

Huizen het verschil voor ouders en hun zieke kind. In 1985 opende Ronald McDonald Huis Emma 

Amsterdam voor het eerst haar deuren. Het eerste Huis van Nederland én Europa. Sindsdien vinden 

gezinnen een plek dicht bij hun zieke of zorgintensieve kind. En dichtbij zijn helpt écht, blijkt uit 

wetenschappelijk onderzoek naar de impact van de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en 

vakantiehuizen. In 2020 voerde ARGO, een onderzoeksinstituut verbonden aan Rijksuniversiteit 

Groningen, het onderzoek uit onder 1.883 ouders, 327 kinderartsen, verpleegkundigen en andere 

zorgprofessional, en 28 kinderen. Allemaal onderstreepten zij het belang van dicht bij elkaar zijn tijdens 

ziekte of zorg.



Onderzoeksbureau ARGO, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft in 2020 voor het Ronald McDonald 

Kinderfonds impactonderzoek gedaan onder 1.883 ouders, 327 zorgprofessionals en 28 kinderen.

“Het hele gezin kan hier 

zichzelf zijn, inclusief ons 

zorgintensieve kind”
94%

“Ik ervaar hier een vakantie- 

gevoel, doe energie op en 

ben er even helemaal uit”
98%

“We hoeven ons hier nooit te 

excuseren voor ons 

zorgintensieve kind”
89%

“Er is genoeg te doen voor 

onze zorgintensieve kind én 

broertjes en zusjes”
86%

De verzorging van mijn kind is 
intensief. Uitrusten is er nooit bij. 
Maar in het vakantiehuis zijn alle 
voorzieningen en vind ik gezellig-
heid, dus tank ik toch echt bij.

Impact vakantiehuizen van het 
Ronald McDonald Kinderfonds 
volgens ouders

Impact Ronald McDonald 
Huiskamers volgens ouders

“Door de Huiskamer kwam ik beter 

tot rust terwijl mijn kind medisch 

behandeld werd”
90%

“Huiskamer draagt positief bij aan 

mijn ziekenhuis-ervaring”94%

“Door de Huiskamer deed 

ik nieuwe energie op” 87%

“Huis draagt bij aan 

medisch en psychisch 

herstel van het kind.”

95%
“Ouders houden zorg beter vol, 

komen beter tot rust en kunnen 

beter meedoen in het zorgen voor 

hun kind door het Huis.”

97%

Impact volgens 
zorgprofessionals

Het Ronald   McDonald   
Huis is   broodnodig  voor 
ouders en kinderen. Het 
is beter voor de binding, 
zorgt voor minder stress 
en bij acute momenten 
zijn ouders er direct.

Impact Ronald 
McDonald Huizen 
volgens kinderen

8-12 jaar

voelde ik me minder bang

voelde ik me veilig

konden we gezellig samen zijn

Als mijn ouders 
er waren…

12-18 jaar

voelde ik dat ik er niet alleen voor stond

had ik afleiding

voelde ik me minder alleen

Als mijn ouders 
er waren…

De arts begrijpt mij 
beter als mijn ouders 
erbij zijn. Zij kunnen 
goed uitleggen wat ik 
bedoel.

In een heel 
kritieke nacht 
stonden we 
binnen enkele 
 minuten bij 
onze zoon.

Impact Ronald McDonald 
Huizen volgens ouders

96% houdt de zorg voor hun zieke 

kind beter vol door het Huis

95%
vindt dat het Huis hun gezin in 

een moeilijke periode bij 

elkaar houdt

Dicht bij elkaar zijn helpt écht
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Dicht bij elkaar zijn helpt écht

Onderzoeksbureau ARGO, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft in 2020 voor het Ronald McDonald 

Kinderfonds impactonderzoek gedaan onder 1.883 ouders, 327 zorgprofessionals en 28 kinderen.

“Het hele gezin kan hier 

zichzelf zijn, inclusief ons 

zorgintensieve kind”
94%

“Ik ervaar hier een vakantie- 

gevoel, doe energie op en 

ben er even helemaal uit”
98%

“We hoeven ons hier nooit te 

excuseren voor ons 

zorgintensieve kind”
89%

“Er is genoeg te doen voor 

onze zorgintensieve kind én 

broertjes en zusjes”
86%

De verzorging van mijn kind is 
intensief. Uitrusten is er nooit bij. 
Maar in het vakantiehuis zijn alle 
voorzieningen en vind ik gezellig-
heid, dus tank ik toch echt bij.

Impact vakantiehuizen van het 
Ronald McDonald Kinderfonds 
volgens ouders

Impact Ronald McDonald 
Huiskamers volgens ouders

“Door de Huiskamer kwam ik beter 

tot rust terwijl mijn kind medisch 

behandeld werd”
90%

“Huiskamer draagt positief bij aan 

mijn ziekenhuis-ervaring”94%

“Door de Huiskamer deed 

ik nieuwe energie op” 87%

“Huis draagt bij aan 

medisch en psychisch 

herstel van het kind.”

95%
“Ouders houden zorg beter vol, 

komen beter tot rust en kunnen 

beter meedoen in het zorgen voor 

hun kind door het Huis.”

97%

Impact volgens 
zorgprofessionals

Het Ronald   McDonald   
Huis is   broodnodig  voor 
ouders en kinderen. Het 
is beter voor de binding, 
zorgt voor minder stress 
en bij acute momenten 
zijn ouders er direct.

Impact Ronald 
McDonald Huizen 
volgens kinderen

8-12 jaar

voelde ik me minder bang

voelde ik me veilig

konden we gezellig samen zijn

Als mijn ouders 
er waren…

12-18 jaar

voelde ik dat ik er niet alleen voor stond

had ik afleiding

voelde ik me minder alleen

Als mijn ouders 
er waren…

De arts begrijpt mij 
beter als mijn ouders 
erbij zijn. Zij kunnen 
goed uitleggen wat ik 
bedoel.

In een heel 
kritieke nacht 
stonden we 
binnen enkele 
 minuten bij 
onze zoon.

Impact Ronald McDonald 
Huizen volgens ouders

96% houdt de zorg voor hun zieke 

kind beter vol door het Huis

95%
vindt dat het Huis hun gezin in 

een moeilijke periode bij 

elkaar houdt

Dicht bij elkaar zijn helpt écht

TERUGTREKKEN EN OPLADEN IN DE HUISKAMERS  

Van de 811 ouders die een Ronald McDonald 

Huiskamer hebben bezocht, kijkt 94% positiever 

terug op hun ervaringen in het ziekenhuis. In de 

Huiskamer, op of vlak bij de kinderafdeling, zijn 

ouders even weg van de witte ziekenhuismuren en 

vinden ze rust. “Dankzij de Huiskamer hielden we 

vol. Een fijne plek vol rust in een heel moeilijke 

periode.”  

 

OP ADEM KOMEN IN DE VAKANTIEHUIZEN  

Vier op de vijf ouders van een kind met een 

beperking geeft aan: was ik maar eerder naar een 

vakantiehuis van het Ronald McDonald 

Kinderfonds gegaan. Een overweldigende 94% van 

de 152 ondervraagde ouders geeft aan dat het 

hele gezin, ook het zorgintensieve kind, zichzelf 

kan zijn in een vakantiehuis van het Ronald 

McDonald Kinderfonds. 90% benoemt dat de 

vakantiehuizen staan voor een echt vakantiegevoel 

en ‘er even helemaal tussenuit zijn’. Nog eens 85% 

van de ouders vindt dat ze energie hebben 

opgedaan tijdens een vakantie in een van de 

vakantiehuizen. Een ouder benoemde: “Op andere 

vakanties is het vakantie voor iedereen, behalve 

voor mij. Door de vakantiehuizen van het 

Kinderfonds, heb ik zelf ook vakantie.”
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VRIJWILLIGE HELDEN

Schone bedden, een verse bos bloemen, 

administratieve ondersteuning, een prachtige tuin; 

onze 1.937 vrijwilligers zijn onmisbaar bij het 

draaiende houden van de Ronald McDonald 

Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen. Dag én 

nacht staan zij klaar voor de gezinnen met een ziek 

of zorgintensief kind. Ter voorbereiding op de 

opening van de nieuwe Ronald McDonald 

Huiskamer in het Medisch Spectrum Twente zijn 

ruim 60 nieuwe vrijwilligers aangetrokken die 

ouders, broertjes en zusjes een warme ontvangst 

gaan geven vanaf het voorjaar in 2021.

Al deze gezinnen een warme plek bieden op loopafstand van hun kind in het ziekenhuis, kan alleen 

dankzij ons warme netwerk van vrijwilligers, donateurs, HomeRiders, HomeRunners en HomeWalkers, 

sponsors en ambassadeurs.

ONMISBARE DONATEURS  

De structurele donateurs geven elk maand een 

vast bedrag. De meeste donateurs geven € 5 per 

maand, dat is € 60 per jaar, waarmee een 

overnachting in een Ronald McDonald Huis 

mogelijk wordt gemaakt. Eind 2020 waren er maar 

liefst 23.455 structurele donateurs. Zij doneerden 

€ 1.477.341 en maakten zo structureel het verschil 

voor gezinnen met een ziek kind. Via incidentele 

giften werd er daarnaast nog eens bedrag van  

€ 624.085 ingezameld.

SAMEN STERK:  
we kunnen het 
niet alleen 
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   VOOR EN DOOR
SPORTIEVELINGEN

10 GEZONDE RECEPTEN 

HOMERIDERS, HOMERUNNERS EN HOMEWALKERS

Helaas was het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om in het weekend van 26 en 27 juni 2020 

met alle teams bij elkaar te sporten, maar gelukkig waren alle betrokkenen tóch verbonden met elkaar.  

Zaterdagochtend werd gestart met een online food-, mood- en bootcamp onder leiding van ambassadeur 

Yvon Jaspers. Moeder Ester vertelde vanuit Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam het indrukwekkende 

verhaal over haar dochtertje Merel. Wilco van Rooijen inspireerde alle HomeRiders, HomeRunners en 

HomeWalkers over teambuilding en Peter Heerschop sloot af met een prachtige column. Daarna trokken 

alle deelnemers er massaal op uit voor #hartjesporten. Deelnemers fietsten, renden of wandelden een route 

in de vorm van een hart.

BETROKKEN SPONSOREN

De sponsoren van het Kinderfonds maken het verschil voor 

ouders en hun zieke of zorgintensieve kind. Door hun bijdrage 

zijn de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen 

warme, huiselijke plekken waar het gezin samen is tijdens ziekte 

of zorg. Een van de onmisbare sponsoren is wehkamp. Met hun 

sponsoring van meubels en interieurproducten maken ze al 18 

jaar een echt thuis van de Ronald McDonald Huizen. In hun 

webshop verkopen zij de Kinderfondsknuffel, waarvan de 

opbrengst voor het Kinderfonds is. En toen het Kinderfonds het 

afgelopen jaar stilstond bij haar 35-jarige bestaan, bracht 

wehkamp een hartverwarmend cadeau: een donatie van  

€ 35.000. Medewerkers van wehkamp zamelden dit bedrag in 

door allerlei acties te organiseren. Ze maken daarmee ruim 580 

overnachtingen mogelijk voor ouders dicht bij hun zieke kind.
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BEAUTYNEZZ BEZORGT BURGERS BIJ RONALD MCDONALD HUIS 

Joy, de 18-jarige populaire influencer bekend onder de naam BeautyNezz (ruim 500.000 volgers), verraste de 

gezinnen in Ronald McDonald Huis Utrecht met burgermenu’s. Met de McDriver, de tijdelijke persoonlijke 

chauffeur van McDonald’s, bracht Joy een grote stapel burgers en Happy Meals naar het Huis. Als 

ambassadeur van Ronald McDonald Huis Utrecht zette Joy deze actie samen met McDonald’s op. Een van de 

gezinnen uit het Ronald McDonald Huis die een maaltijd ontving is Silvie en haar dochter Lilly-Rose. Voor hen, 

en alle andere gezinnen, is zo’n bezorgde maaltijd van McDonald’s een hart onder de riem. Moeder Silvie 

vertelt: “Het Huis betekent de wereld voor ons. We zijn hier in verband met operaties en onderzoeken van 

Lilly-Rose al zo vaak geweest, het is echt ons tweede thuis. Ook in deze tijd.”  

UNIEKE PARTNER MCDONALD’S

Het Ronald McDonald Kinderfonds is trots op haar partner van het 

eerste uur: McDonald’s. Sinds de oprichting van het eerste Ronald 

McDonald Huis in Nederland, in 1985, werken McDonald’s en het 

Ronald McDonald Kinderfonds samen om families dicht bij elkaar 

te brengen. Dit partnership is een van de langstlopende relaties 

tussen een bedrijf en een goed doel. Een unieke band! In dit 

coronajaar heeft McDonald’s zich sterk gemaakt om het 

partnerschap uit te dragen aan hun achterban op social media. Er is 

op social media verscheidende keren gedurende het jaar aandacht 

gevraagd voor onze missie keeping families close. Dankzij de 

opbrengsten van de Happy Meals, de collecteboxen in de 

restaurants, de sponsor-bijdragen van McDonald’s Nederland en 

de franchisenemers ontving het Kinderfonds in 2020 € 1.154.579.
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AMBASSADEURS  

In 2020 kon het Kinderfonds weer op veel steun van haar 

ambassadeurs rekenen. Robert ten Brink, Yvon Jaspers en Jan 

Versteegh zetten zich alle drie op hun eigen manier in voor de 

gezinnen in de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en 

vakantiehuizen. Ze stuurden liefdevolle videoboodschappen naar 

vrijwilligers, riepen hun achterban op om te doneren, gingen mee met 

hartverwarmende initiatieven voor de Huizen, presenteerden online 

events en deelden hun ervaringen. Zo deelde Jan Versteegh in een 

openhartige video voor het 35-jarige bestaan van het Kinderfonds 

waarom hij de Ronald McDonald Huizen zo belangrijk vindt: “Toen ik 

35 jaar geleden veel te vroeg geboren werd, waren er nog geen Ronald McDonald Huizen. Mijn ouders 

reisden op en neer van huis naar het ziekenhuis. Nu ik zelf vader ben, besef ik wat een heftige tijd dat moet 

zijn geweest voor mijn ouders. De Huizen zijn onmisbaar.”

HELDHAFTIGE ACTIEVOERDERS

De coronamaatregelen maakten het dit jaar

lastiger om acties op te zetten. Toch werden er

allerlei hartverwarmende initiatieven bedacht.

Tijdens online events en met verschillende

challenges werd er geld ingezameld.

Creatievelingen verkochten hun knutselwerken,  

enkooktalenten hun lekkere baksels. Er werden

Tikkies verstuurd, flessen ingezameld en knuffels

uitgedeeld. Elke maand was er een nieuwe

Kinderfondskanjer: een van de actievoerders  

die inhet zonnetje wordt gezet. Alle actievoerders

haalden samen € 56.341 op voor de Ronald

McDonald Huizen.
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THUIS IS...
waar je  
samen bent

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. 
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ERKEND
Goed Doel

CBF-ERKENNING 

Het Ronald McDonald Kinderfonds is een Erkend Goed 

Doel. Dit betekent dat het Kinderfonds voldoet aan de 

strenge kwaliteitseisen van toezichthouder CBF.  Zo laat 

het Ronald McDonald Kinderfonds onder andere zien 

dat het transparant en eerlijk omgaat met het geld en 

de tijd die donateurs, sponsors en vrijwilligers de 

organisatie toevertrouwen. 

ANBI 

Het Ronald McDonald Kinderfonds, alle Ronald McDonald Huizen 

en vakantiehuizen 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 aftrekbaar van het belastbaar inkomen. 

GOEDE DOELEN NEDERLAND 

Het Ronald McDonald 

Kinderfonds is lid van Goede 

Doelen Nederland, de 

brancheorganisatie van erkende 

goede doelen in Nederland. 

Ruim 180 landelijk wervende 

goede doelen zijn hierbij 

aangesloten. 
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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. De Ronald 

McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen 

zorgen dat families samen kunnen zijn, wat een 

positief effect heeft op het fysieke en 

psychosociale welzijn van zieke en zorgintensieve 

kinderen en hun families. Daarmee speelt het 

Ronald McDonald Kinderfonds een belangrijke rol 

als partner van de zorg.  

PARTNER VOOR DE ZORG DOOR EXPERTS TE 

VERBINDEN 

Op 11 september 2020 hebben experts op 

deelgebieden binnen Family Centered Care met 

elkaar kennis kunnen maken tijdens de 

koploperslunch georganiseerd door het Ronald 

McDonald Kinderfonds. Doel van deze lunch was 

elkaar wederzijds te inspireren en kennis uit te 

wisselen. 

35 JAAR KEEPING FAMILIES CLOSE: SAMEN NAAR 

DE TOEKOMST 

Op 11 december 2020 organiseerde het Ronald 

McDonald Kinderfonds opnieuw een 

geaccrediteerd symposium: live, online en 

interactief. Dit symposium is virtueel bijgewoond 

door 154 kinder- en neonatologie-

verpleegkundigen. 

Gastheer van de dag was Piet Leroy, kinderarts-

intensivist in het MUMC+. Net als vorig jaar was hij 

dit jaar ook spreker op het symposium. Aan de 

hand van twee ontwikkelingen schetste hij de 

FAMILY 
Centered 
Care
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impact van de coronacrisis op Family Centered 

Care. “Het is nog te vroeg om duidelijke gevolgen 

aan te wijzen, maar de eerste golf heeft al eerste 

inzichten opgeleverd. We zagen de negatieve 

impact van de isolatiemaatregelen op het 

welbevinden van kinderen, zowel in het ziekenhuis 

als in de thuissituatie. Tegelijkertijd biedt deze 

crisis ook kansen: het belang van sociale 

interacties voor het welbevinden van de mens is 

nog nooit zo duidelijk gemaakt. Nu is het moment 

om in de zorg nog meer in te zetten op verbinding 

en FCC echt praktische handvatten te geven.”   

Beverley H. Johnson, CEO van het Patient- en 

Family Centered Care Instituut (IPFCC), was de 

internationale key note speaker. Zij stond ook stil 

bij de impact van coronatijden op FCC.  

Zij besprak onder andere de rol van ouder- en 

kinderadviesraden van ziekenhuizen in de 

Verenigde Staten en Canada tijdens de COVID-19-

pandemie. Daarbij ging ze dieper in op 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van naasten tijdens 

de pandemie en het trainen van ziekenhuis-

medewerkers op het onderhouden van (virtueel) 

contact. Tot slot keek ze voorzichtig vooruit naar de 

nabije toekomst van ziekenhuizen en Family 

Centered Care. Aanwezigen waardeerden het 

symposium met een 8,7. De beeldopnames 

worden gebruikt voor een nieuw e-learnings-

programma over Family Centered Care dat in 2021 

beschikbaar wordt gesteld. 

Piet Leroy: “Het symposium brengt een boeiende, diverse groep betrokkenen bij elkaar: van 

verpleegkundige tot psycholoog, en van ouders tot kinderarts. Zo’n breed publiek is precies 

wat nodig is voor Family Centered Care: dat geven we samen vorm.”
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