
 

Datum: 2 april 2015  
Onderwerp: Yes! Kinderopvang haalt prachtig bedrag op voor de CliniClowns 
 
BEGIN PERSBERICHT 
Regelmatig zet Yes! Kinderopvang zich in voor goede doelen. De afgelopen periode hebben de 
BSO-locaties van Yes! Kinderopvang in Ridderkerk zich ingezet voor de CliniClowns tijdens het 
project ‘Yes! Wij helpen de CliniClowns’. De CliniClowns heeft als doel het bieden van afleiding 
en plezier aan kinderen met een ziekte en/of handicap of kinderen in moeilijke situaties om 
zodoende een bijdrage te leveren aan hun kwaliteit van leven. En hier hebben de kinderen zich 
met veel toewijding voor ingezet!  
 
Tijdens het project werd er door de pedagogisch medewerkers uitleg gegeven over de 
CliniClowns. Wat zijn de CliniClowns? Wat doen ze? Heeft iemand wel eens een CliniClown in 
het ziekenhuis ontmoet? En de kinderen mochten meedenken over hoe we met elkaar zoveel 
mogelijk geld kunnen inzamelen. Er is op verschillende manieren geld opgehaald. Zo hebben de 
kinderen o.a. wenskaarten gemaakt die verkocht werden. Ook hebben de kinderen leuke 
creatieve dingen gemaakt en verkocht tijdens de ‘Yes! Wij helpen de CliniClowns markt’. En 
hebben de kinderen geld opgehaald tijdens een sponsorloop. ‘We vinden het belangrijk dat 
kinderen zich inzetten voor andere kinderen die het wat minder hebben getroffen. Daarom 
hebben we deze acties opgezet voor CliniClowns’, aldus pedagogisch medewerker Lisa. ‘Zo 
zorgen we er samen voor dat kinderen met een ziekte of handicap een onvergetelijk moment van 
afleiding en plezier beleven.’ 
 
Prachtig bedrag 
Trots kunnen we melden dat we een prachtig bedrag op hebben gehaald, namelijk  € 1700,=! En 
op maandag 30 maart hebben we de cheque overhandigd aan Marion van Wijngaarden, 
ambassadeur van de CliniClowns. Deze was vol lof over de fantastische prestatie die de kinderen 
samen hebben geleverd en benadrukte het belang van hun inzet voor andere kinderen in een 
moeilijke situatie. 
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Samen hebben we het prachtige bedrag van 1700 euro opgehaald voor de CliniClowns! 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Informatie: Lineke Reuvekamp, locatiemanager 
Telefoon: 06-83698503 
E-mailadres l.reuvekamp.nl@yeskinderopvang.nl 
Werkdagen: ma/di/do  
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