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Elk jaar komen bijna 3 miljoen Nederlandse 
kinderen in het ziekenhuis te liggen. Daarom 
moeten we proberen het verblijf voor hen zo 
comfortabel mogelijk te maken. Goed dat 
Stichting Muziekids zich inzet voor een speci-
ale muziekstudio in Utrecht, in het Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie. 

Een plek waar kinderen straks muziek 
maken en even hun gedachten kunnen 
verzetten. Draag er graag als beschermheer 
van deze studio mijn steentje aan bij.

Burgemeester van Utrecht: Jan van Zanen, 
beschermheer van de Muziekids Studio.

Voor de kinderen die niet naar de studio kunnen of mogen, hebben wij de Troubadour-
trolley vol met muziekinstrumentjes, om met onze troubadours elke dag bij hen langs te 
gaan. Zo kunnen we hen tóch het plezier en de afl eiding bieden door het samen maken 
van muziek. Onze ervaring leert, dat zij er iedere dag weer reikhalzend naar uitkijken.

Stichting Muziekids heeft geen winstoogmerk, bestaat grotendeels uit vrijwilligers en 
is voor de ontwikkeling en continuïteit van de studio’s geheel afhankelijk van sponso-
ring, acties, giften en donateurs.

Sponsoren
Help ons en maak uw bijdrage over via iDeal middels de donatieknop op onze 
site, of rechtstreeks op NL65 ABNA 0533 5808 70. 
Mede namens de kinderen alvast bedankt voor uw steun.

De Muziekids Studio waar Armin van Buuren zijn naam aan heeft 
verbonden wordt mede mogelijk gemaakt door onze zeer gewaardeerde 
sponsoren. Kijk op de site welke bedrijven ons al steunen.

… geef ze de ruimte!

… geef ze de ruimte!

Stichting Muziekids
Stichting Muziekids maakt het verblijf in ziekenhuizen en zorgcentra voor kinderen een 
stukje leuker met de Muziekids Studio’s. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich daar uitleven 
op muzikaal gebied d.m.v. het zelf maken van muziek, of gewoon lekker te luisteren, om 
zo even pijn, verdriet en gemis van thuis te kunnen vergeten.

Doneer ook, om dit 7 dagen in de week
         mogelijk te blijven maken in dit oncologisch centrum

De Muziekids Studio 
                 in het Prinses Máxima Centrum            
                 voor kinderoncologie te Utrecht

Dé muziekbeleving voor kinderen in ziekenhuizen

Stichting Muziekids 
in samenwerking met

Culturele ANBI

www.muziekids.nl

Vanwege onze ANBI cultuur status, 
verleend door de Belastingdienst, 
is uw bijdrage aantrekkelijk fi scaal 
aftrekbaar.



… geef ze de ruimte!

Deze Muziekids Studio in het Prinses 
Máxima Centrum - waar Armin van 
Buuren zijn naam aan heeft ver-
bonden - krijgt naast het Muziekids 
concept, de primeur van een geïn-
tegreerde TV studio. Voor ons een 
nieuwe uitdaging, voor de kinderen 
nóg meer fun!

De gedachte is dat het - naast de af-
leiding en het plezier van het maken 
van muziek - leuk zou zijn als deze 
patiëntjes, die hier vaak langdurig 
moeten verblijven, in onze studio een 
instrument leren bespelen en daar-
naast ook nog een videoclip kunnen 
maken. 

Zo proberen wij het verblijf van 
de kinderen zo plezierig moge-
lijk te maken en zoals ‘Vriend 
van Muziekids’ Prof. Dr. Erik 
Scherder zegt: “het maken van 
muziek geeft plezier en verlaagt 
het stressniveau waardoor je je 
prettiger voelt en het soms zelfs 
kan bijdragen aan een versneld 
herstel”.

Wanneer? 

Dé muziekbeleving voor kinderen in ziekenhuizen!

Wanneer? Wanneer? 
Medio 2018 zal deze studio gerealiseerd zijn en 7 dagen per week geopend voor 
de kinderen. Om langere openingstijden mogelijk te kunnen maken is elke fi nanciële 
hulp van harte welkom.

Helpt u mee om het resterende bedrag bijeen te brengen?

Het Muziekids concept
De Muziekids Studio is een vrolijke ruimte vol muziekinstrumenten waar jeugdige patiëntjes, 
maar ook hun broertjes, zusjes en bezoekertjes, zich heerlijk kunnen uitleven op allerlei instru-
menten. Het is er vaak een vrolijke boel en het plezier straalt van de gezichtjes af. Wij krijgen 
louter positieve reacties, zowel van de kinderen als van de ouders, (kinder)artsen, verplegend 
personeel en andere bezoekers.

Armin van Buuren

 “In de Muziekids Studio in het PMC 
bieden we de kinderen een ontsnapping 
aan de nare periode waar ze op dat mo-
ment in zitten, maar we bieden ze met 
name plezier en ontspanning”.
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