Verslag van activiteiten 2018
Via onze website of via maatschappelijk werk van de academische (kinder)ziekenhuizen krijgen wij
regelmatig aanvragen binnen voor ernstig zieke kinderen, die een ‘blij moment’ goed kunnen
gebruiken.
Afgelopen jaar hebben wij een ca 10 tal aanvragen behandeld en kinderen een blij moment in de
vorm van een cadeau of uitje gegeven of verzorgt.

De stichting heeft inmiddels door het hele land prikdozen staan op de kinderafdeling in diverse
ziekenhuizen. Een prikdoos is een prachtig, kukeluusjesrode, houten kist met allerlei vakjes. De
prikdozen zijn rijkelijk gevuld met mooie, kleine cadeautjes. Als kinderen een prikje krijgen of een
nare behandeling moeten ondergaan, wat toch vaak tot veel verdriet leidt, mogen ze daar, om de
pijn te verzachten, wat moois uit de prikdoos kiezen. De prikdozen worden kosteloos door de
stichting geschonken en ook aangevuld met cadeaus wanner dit weer nodig is.
In 2018 hebben wij een aantal prikdozen vervangen, maar zijn we vooral bezig geweest met het
aanvullen van de huidige prikdozen middels nieuwe cadeautjes tbv vulling van de prikdozen.
Tevens hebben wij een 10 tal nieuwe prikdozen laten maken en zijn er 4 prikdozen vervangen die
Al geruime tijd in gebruik waren.
Als stichting willen wij ook een ondersteuning zijn voor de kinderen in onze eigen omgeving, die
niet leven in ‘vrolijke en blije’ omstandigheden. Familie, vrienden of bekenden van een ziek kindje
kunnen aanvragen indienen bij de stichting, zodat zij een blij moment kunnen verwachten.
In de decembermaand maken wij in Nunspeet kinderen in moeilijke omstandigheden blij met een
cadeaubon voor hen en voor hun broertjes en/of zusjes, aangevuld met een mooi kerstpakket voor
de ouders. Een hart onder de riem in deze toch al donkere maand.
Ook afgelopen dec 2018 mochten wij weer 45 gezinnen blij maken met een ruimgevuld kerstpakket
Met de daarbij voor het kind behorende cadeaubonnen.
De stichting heeft een aantal mooie giften mogen ontvangen, onder andere van GF Piping
Systeems, B&C Personeel,s afdeling en diversen losse kleinere giften.

