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Ieder kind verdient een
gezonde start!

Beste mensen,
Door de corona pandemie verkeren wij in een compleet nieuwe wereld. Een wereld
vol met zorgen over onze gezondheid, economie en toekomst. Deze nieuwe situatie
krijgt dan ook terecht veel aandacht. Ondanks deze nieuwe werkelijkheid, gaat de
‘normale’ zorg in Nederland ook gewoon door!
Iedere dag worden er kinderen te vroeg geboren of treden er rondom de
zwangerschap complicaties op die een pasgeborene een slechte start in het leven
geven met vaak zeer ingrijpende gevolgen voor het kind en ouders. Wetenschappelijk
onderzoek is daarom heel belangrijk om ook deze kinderen een gezond en zorgeloos
leven te kunnen geven. Daarbij is en blijft uw steun hard nodig.
Namens alle artsen en onderzoekers die steun ontvangen van het Kinder
onderzoekfonds Limburg wil ik u hartelijk danken voor uw inzet! Mede dankzij uw
eigen creatieve acties en deelname aan evenementen draagt u in belangrijke mate bij
aan het onderzoek, dat niet mag stoppen.
Ik hoop u snel weer de hand te kunnen geven op een van de evenementen die voor of
door Kinder onderzoekfonds Limburg georganiseerd worden.
- Tim Wolfs, hoofd laboratorium Kindergeneeskunde MUMC+

"de Wereld van Kunst en
Kids" uitgesteld
Helaas moeten wij ons project “de
Wereld van Kunst en Kids” verplaatsen
naar een latere datum. Voor het project
“De Wereld van Kunst en Kids” kunnen
basisschoolleerlingen in Limburg samen
met hun klas mooie, gekke, bijzondere
kunstwerken maken. De mooiste creaties
zouden eind juni worden opgehangen in
het auditorium van het
Bonnefantenmuseum te Maastricht en
vervolgens geveild worden. De opbrengst
van deze veiling gaat rechtstreeks naar
onderzoek voor kinderen met hersenen/of longaandoeningen dat veel kan
betekenen voor kinderen met een slechte
start in hun leven. De bekendmaking van
de nieuwe datum volgt zodra we meer
weten over het vervolg van de
beperkende maatregelen in verband met
het Coronavirus.
Scholen die nog niet zijn aangemeld
kunnen zich nog inschrijven door een email te sturen naar
info@kinderonderzoekfondslimburg.nl.
Meer informatie over onze projecten,
zelf een actie starten, of direct doneren?

Klik dan hier! →

Maar we kijken naar wat wel
nog kan!
In deze periode worden we vaak met de
neus op de feiten gedrukt en
geconfronteerd met de dingen die niet
meer kunnen, die vóór de crisis wel
konden. Wij kijken graag naar wat wel
nog kan.
Elke vrijdag teken workshop
Sociale media spelen een grote rol in het
samenbrengen van mensen. Ook wij
maken gebruik van sociale media om
creativiteit, plezier en saamhorigheid te
stimuleren. Elke vrijdag van 11.00
uur tot 12.00 uur verzorgt de
Limburgse kunstenaar Luke Sky een gratis
“kunst en kids” workshop live op de
Kinder onderzoekfonds Facebookpagina.
Met deze workshops hopen wij kinderen,
ouders en ouderen te steunen in deze
moeilijke tijd. De tekeningen worden
gestuurd naar verzorg- en
verpleeghuizen.
Doe mee
Vaders, moeders, oma’s, opa’s, ooms,
tantes, vrienden, buren etc. kent u
kinderen die het leuk zouden vinden om
mee te doen, attendeer hun op onze
facebookpagina en de teken workshop.
Win een mooie prijs
Na afloop van elke workshop kan de
tekening via een chat bericht naar de

Facebookpagina gestuurd worden. Deze
worden op onze Facebookpagina en
Instagram geplaatst. Aan het einde van
de reeks workshops wordt de mooiste
tekening uitgekozen door Luke Sky en
ontvangt de maker/maakster van deze
tekening een mooie prijs.
Meer informatie over dit project?

Bekijk onze Facebookpagina!
→

Tekening door Liv (10 jaar)
Dit is één van de vrolijke
tekeningen gemaakt tijdens een
workshop van Luke Sky.

Bekijk meer tekeningen of doe
ook mee! →
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