Limburgse gastvrijheid
Op uitnodiging van het Ronald McDonald Kinderfonds en Reinaerde hebben acht
gezinnen in de voorjaarsvakantie met volle teugen kunnen genieten van een lang
weekend in Ronald McDonald Kindervallei. Dit bijzondere en kleurrijke (want door
kunstenaar Friedensreich Hundertwasser ontworpen) vakantiehuis staat in het
Limburgse Geuldal, vlakbij Valkenburg. De volledig aangepaste appartementen
van Ronald McDonald Kindervallei zijn van alle gemakken voorzien. Ideaal dus voor
gezinnen met een kind met een beperking.

Kindervallei
in het hart

Tussen de kinderen
klikte het meteen. Ze
keken hun ogen uit in
het gebouw van
Hundertwasser.

Vanzelfsprekend

Hapje en drankje
Gastvrouw Nicole van Zanten verwelkomde de gasten met een hapje en een drankje. Nicole: “Het heet
hier niet voor niets De Kindervallei. Hier kan en mag
veel. We hebben een grote speelkamer voor de kinderen, maar de omgeving van Valkenburg is natuurlijk ook schitterend.”

Trots poseert vader Zuber uit Utrecht met zijn
z onen, van wie Mohammad van 13 een ernstig
meervoudige beperking heeft. Het was de eerste
keer dat de familie Zuber op vakantie ging.

Famlie Van den Berg

Jessica Besten met haar zoontje Noah
op weg naar de dierentuin GaiaZOO in
Kerkrade.

De gezinnen die in De Kinderv allei verbleven, hadden zich voor dit droomweekend aangemeld via de social
media van Reinaerde. Zij konden het
uitje goed gebruiken. “Een vakantie of
weekendje weg is voor ons helemaal
niet vanzelfsprekend”, schreef de
familie Van den Berg uit Veenendaal.
“Alles draait immers rond de zorg om
en voor onze zoon Rong. De planning
vooraf vraagt veel wikken en wegen
en dan moeten we maar hopen dat
Rong het naar zijn zin gaat hebben.
Hem thuislaten is nimmer een optie!”
Gelukkig bleek Rong zich uitstekend
vermaakt te hebben. De familie Van
den Berg schreef na afloop:
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Ook de familie De Wilde had een fantastisch weekend. Zoon Teun (6) was vooral
gefascineerd door de snoezelruimte.

Alfons Veenstra en zijn dochter Joy (12).
Joy gaat naar Kinderdagcentrum De
Vlindervallei in Veenendaal.

Voor meer informatie
over Ronald McDonald
Kindervallei:
www.kinderfonds.nl/
kindervallei

