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Betreft: onderschrijving beroep op vrijstelling 
  
 
 
Geachte directeur, 
   
Voor veel gezinnen met een ziek of gehandicapt kind (en hun broertjes en zusjes) is ‘gewoon’ 
vakantie vieren geen optie. Vaak doen zij een beroep op de drie aangepaste vakantiehuizen van 
het Ronald McDonald Kinderfonds. Een vakantie is nodig om op te laden na een periode van 
intensieve zorg en om als gezin weer tot elkaar te kunnen komen. Zo ook de familie van wie u 
deze brief namens onze organisatie heeft ontvangen. 
 
Graag steun ik dit gezin bij hun ingediende beroep op vrijstelling voor hun kind of kinderen. 
Aanleiding hiervoor zijn de specifieke aanpassingen in een vakantieaccommodatie waarop hun 
zorgintensieve kind is aangewezen. Het vinden van een passend appartement met de juiste 
voorzieningen en hulpmiddelen is vaak maatwerk. 
 
De vakantiehuizen van het Kinderfonds hebben echter een beperkte capaciteit die de vraag naar 
aangepaste appartementen in de schoolvakanties ruimschoots overschrijdt. Bovendien hanteren 
de vakantiehuizen een reserveringsbeleid, waardoor nieuwe gasten met schoolgaande kinderen 
voorrang hebben op terugkerende gasten. Dit om zoveel mogelijk gezinnen de kans te geven om 
hier te kunnen verblijven. De periodes waarin dit gezin in een schoolvakantie zou kunnen komen, 
zijn helaas al volgeboekt. Een vakantie in het laagseizoen is dan het enige alternatief. 
    
Mede door uw coulance kunt u deze familie op adem laten komen om de zorg weer aan te 
kunnen. De vrijwilligers en medewerkers van de vakantiehuizen hebben aan een half woord 
genoeg. Zo hoeven ouders en verzorgers even niets over de gezondheidssituatie van hun kind uit 
te leggen. Ook broertjes en zusjes kunnen hier helemaal zichzelf zijn. Verder is er de mogelijkheid 
om zorghulp mee te nemen en de zorgdruk wat te verlagen. 
 
Ik hoop op u als schooldirecteur op uw begrip te kunnen rekenen om dit verlof toe te kennen. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw steun. 
   
Met betrokken groet, 
  
 
Miranda Noorlander 
 
Voorzitter Stichting Ronald McDonald vakantiehuizen 
Adjunct-directeur Ronald McDonald Kinderfonds 
 


