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Wat krijg ik als particulier van Friends for Kids?
•  Jaarlijks eenmalige exclusieve toegang tot een algemene Friends 

for Kids bijeenkomst, hier ontmoet u al onze Friends en krijgt u 
informatie omtrent onderzoeken, plannen en wat er gerealiseerd is;

• Digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws over onze projecten;
•  En uiteraard een mooie glimlach en heel goed gevoel als u ziet hoe 

uw bijdrage onze kinderen helpt!

Hoe werkt het?
• U bent al Friend for Kids vanaf €250,- per jaar;
•  In verband met de continuïteit van de onderzoeksprojecten hopen 

wij dat u zich voor een langere periode aan ons verbindt. Dit kan op 
verschillende manieren;

• Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar vanwege onze ANBI-status.

Hieronder treft u de mogelijkheden aan om onze vriendenclub Friends 
for Kids als particulier te steunen zodat we de kinderen een gelukkige 
maar bovenal gezonde toekomst kunnen blijven bieden!

Kies de gift die het beste bij u past!
Eénmalig, maandelijks of jaarlijks (vanaf €250,-) draagt u bij aan de 
beste zorg en behandeling die een kind verdient!
Uw gift als particulier is van harte welkom via onze speciale Friends 
for Kids doneerpagina: www.actiekinderonderzoekfondslimburg.nl/
project/friends-for-kids

U doet toch ook mee!
Wij staan ervoor dat ieder kind de beste zorg en behandeling verdient, 
u toch ook? Samen met u kijken we graag naar de mogelijkheden. 

Contact
Indien u ons wenst te steunen als bedrijf vanaf €500,-  
of voor overige vragen, kunt u contact opnemen met: 
Aileen Geelen van Kinder onderzoekfonds Limburg 
via a.geelen@hfl.nl of 06- 250 444 10



De onderzoeksprojecten
Neonatologie
1 op de 10 baby’s wordt jaarlijks in Nederland te 
vroeg geboren.Deze kinderen lopen een veel groter 
risico op brein-, long- en hart- en vaataandoeningen 
in hun latere leven. De onderzoekers van het project 
Neonatologie proberen deze ziekten te voorkomen en 
zo ieder kind een gezonde toekomst te geven.

COACH
Vanuit COACH (Centre for Overweight Adolescent 
and Children’s Healthcare) krijgen kinderen en 
jongvolwassenen de begeleiding die nodig is voor het 
verkrijgen van een gezonde leefstijl. Activiteiten van 
het COACH-programma zijn afgestemd op de behoefte 
van de gezinnen, zodat deze gezinnen langdurig 
begeleid worden naar een gezonde leefstijl.

Astma
Dit project is gericht op het onderzoek om bij jonge 
kinderen een vroege diagnose te kunnen stellen of 
zij astma hebben. Indien ze astma hebben krijgen ze 
direct de juiste behandeling waarmee schade aan 
de luchtwegen en longen op latere leeftijd wordt 
voorkomen.

Friends for Kids 
Op initiatief van een aantal ondernemers en particulieren is samen 
met Kinder onderzoekfonds Limburg de vriendenclub Friends for Kids 
van start gegaan.

Het doel is om onderzoeksprojecten naar nieuwe behandelingen voor 
zieke kinderen in het Maastricht UMC+ te financieren.
Jaarlijks worden meer dan 5.000 kinderen uit de regio Limburg 
behandeld op de afdeling kindergeneeskunde van het Maastricht 
UMC+. Helaas bestaan voor een aantal ernstige aandoeningen nog 
onvoldoende tot geen behandelingsmethoden en daar willen wij 
graag verandering in brengen! Om ervoor te zorgen dat wij de beste 
behandeling kunnen (blijven) geven in het Maastricht UMC+ is veel 
geld en maatschappelijk draagvlak nodig.  Wij nodigen bedrijven en 
particulieren van harte uit om ons hierbij te helpen.

Waar draagt de club Friends for Kids aan bij?
Friends for Kids richt zich enerzijds op het mogelijk maken 
van medisch wetenschappelijk onderzoek en anderzijds op het 
organiseren van activiteiten voor (ex-)patiëntjes ter afleiding en 
ontspanning van de kinderen en hun gezinnen die het nodig hebben. 

Wetenschappelijk onderzoek en het organiseren van geschikte 
activiteiten kost enorm veel tijd, doorzettingsvermogen maar bovenal 
financiële investeringen. Hieraan wil Friends for Kids graag een 
bijdrage leveren. Uw bijdrage in deze is dan ook van cruciaal belang 
voor de continuering van deze ondersteuning.
Wij hopen dan ook dat u ons wilt steunen en zich voor een langere 
periode aan ons verbindt. 

Hoe kunt u ons steunen?
Hieronder treft u de mogelijkheden aan om onze vriendenclub Friends 
for Kids als bedrijf of als particulier te steunen zodat wij er samen 
met artsen/onderzoekers voor kunnen zorgen dat onze kinderen een 
gelukkige maar bovenal gezonde toekomst tegemoet gaan!

Kies wat het beste bij u past!
Door lid van de vriendenclub Friends for Kids te worden als bedrijf:
•  Investeert u in een gezonde en gelukkige toekomst van kinderen in 

onze regio;
•  Geeft u inhoud en zichtbaarheid aan uw maatschappelijke 

betrokkenheid (imago, marketingdoeleinden, 
medewerkersbetrokkenheid);

•  Kunt u ons helpen door uw expertise, uw netwerk in te zetten;
•  Door samenwerking levert u een bijdrage aan innovatief onderzoek 

en extra voorzieningen voor de kinderafdeling in het Maastricht 
UMC+.

Wat krijg ik als bedrijf van Friends for Kids?
•  Toegang tot exclusieve (netwerk) bijeenkomsten voor 

‘ondernemend Limburg’. Hier kunt u andere bedrijven uit de regio 
ontmoeten;

•  Communicatietoolkit, waaronder een UNIEK en speciaal logo ter 
communicatie. Zo ziet iedereen dat u een “Vriend” van Friends for 
Kids bent en steunt;

•  Vermelding van uw bedrijfsnaam op diverse online platvormen die 
wij beheren en social mediakanalen (met link);

•  Digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws over onze projecten;
•  En uiteraard een mooie glimlach en heel goed gevoel als u ziet hoe 

uw bijdrage onze kinderen helpt!

Hoe werkt het?
• U bent al lid van Friends for Kids vanaf € 500,- per jaar;
•  I.v.m. de continuïteit van de onderzoeksprojecten hopen wij dat u 

zich voor een langere periode aan ons verbindt;
• Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar vanwege onze ANBI-status.

Door lid te worden van de vriendenclub Friends for Kids als 
particulier:
•  Draagt u bij aan een gezonde en gelukkige toekomst van kinderen 

in onze regio;
•  Investeert u in onderzoek door topwetenschappers op het gebied 

van kindergeneeskunde;
• Geeft u inhoud aan maatschappelijke betrokkenheid.


