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...zijn gewoon beter!

De Muziekids Studio 
een fijne plek om het ziekenhuis 

even helemaal te vergeten



>> Toch overkomt het jaarlijks een groot 
aantal kinderen. In 2011 verbleven 2.361.859 
kinderen van 5-18 jaar in de ziekenhuizen, 
zowel voor klinische opname, dagopname  
als voor poli-bezoek. (bron: Kiwa Carity)  
De praktijk leert dat er in de ziekenhuizen wel 
voldoende speelfaciliteiten aanwezig zijn voor 
de jongste kinderen maar helaas niet voor de 
óók omvangrijke groep van ‘oudere jeugd’.

Stichting Muziekids maakt het 
ziekenhuisverblijf juist voor deze Kids 
wat leuker, met : 

De MuzieKiDS StuDio!

Een speciale ruimte, waar jeugdige patiënten tot 
18 jaar zich lekker kunnen uitleven op muzikaal 
gebied. Een fijne plek om het ziekenhuis ook even 
helemaal te vergeten. 

Samen met studioleiders, geassisteerd door 
musicerende vrijwilligers, muziek maken of 
luisteren. Muziek geeft plezier en ontspanning 
en draagt veelal bij aan een sneller herstel.

Inmiddels is het nodige bereikt! Zo werd de 
allereerste Muziekids Studio (de pilot) in 
gebruik genomen in Tergooi ziekenhuizen, 
locatie Blaricum. René Froger verrichtte  
de officiële opening en gaf tevens zijn naam 
aan deze Muziekids Studio.

In Tilburg, in het elisabeth-Tweesteden 
ziekenhuis, opent de Guus Meeuwis 
Muziekids Studio zijn deuren op 20 mei 2014.

In Almere, in DeKinderkliniek, opent de Ali B 
Muziekids Studio zijn deuren op 4 juni 2014.

In Hilversum, in het Astmaziekenhuis 
Heideheuvel, wordt ook in 2014 een tijdelijke 
studio gerealiseerd, de René Froger 
Muziekids Studio, die later zal worden 
meegenomen in het nieuw te bouwen 
Monnikenberg ziekenhuis te Hilversum, waar 
dan een nieuwe grote René Froger Muziekids 
Studio in zal komen.

Inmiddels praten wij met 27 ziekenhuizen die 
ook graag een Muziekids Studio willen.

De Muziekids Studio voorziet in een 
behoefte. We merken dit aan het plezier dat 
de Kids met de muziekbeleving hebben én 
uit de enthousiaste en lovende reacties van 
de ouders, kinderartsen en zorginstellingen.
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HET ZAL JE MAAR 
GEBEUREN...
je kind ligt ineens in het ziekenhuis. 

In een onbekende omgeving met 

voornamelijk vreemde mensen 

om zich heen. Een ingrijpende 

gebeurtenis. Zowel voor de ouders 

als voor het kind >>

HieR gaat      
het om  
‘Dit is het!’
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Verzacht en heelt
Juist als je (even) ziek bent

Houdt je in balans
Geeft je (weer) energie (terug)

Streelt je lichaam en geest

•	 	Een	volledig	ingerichte  
muziekstudio voor  
uitgebreide muziekbeleving,  
7 dagen per week bemand  
door een studioleider met 

 musicerende vrijwilligers

•	 Een	Muziekids	Studio	voor	
 jeugdige patiënten 
 tot 18 jaar

•	 Ook	voor	de	bezoekende  
 jeugd tot 18 jaar

•	  Ondersteuning door alle 
 populaire Top artiesten

•	 	De	Muziekids	Studio	is	het	muzikale  
hart van het ziekenhuis met een positieve 
uitstraling op de gehele omgeving

MUZIEK IS ER AL ZOLANG DE 
MENSHEID BESTAAT

Muziek heeft - door alle tijden heen - nooit haar plaats in de 

samenleving èn in de harten van de mensen verloren. Sterker, 

het voegt er iets aan toe. Muziek geeft ontspanning, troost, 

warmte, plezier, vreugde. Muziek is leven!

‘De Muziekids Studio!  
Een format dat volledig aansluit  

bij de eisen van deze tijd’

WAT wij 
bieDen

MuzieK

 

 

De Muziekids Studio 
Een fijne plek om het  ziekenhuis even  helemaal te vergeten. 
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Muziekids studio ©
Concept en artist impression: De Graaf & Partners, 22 oktober 2013

Locatie: De Kinderkliniek, Almere 

de Ali B Muziekids Studio

de René Froger Muziekids Studio de Guus Meeuwis Muziekids Studio 



Muziekids Studio’s realiseren, waarin 
7 dagen per week muziek gemaakt 
en beleefd kan worden door jeugdige 
patiënten die in het ziekenhuis 
verblijven. 

Met daarnaast mogelijkheden voor 
gezonde Kids die op ziekenbezoek 
komen bij hun broertjes, zusjes, familie. 

•	 	Realisatie	en	openen	van  
4 Muziekids Studio’s  
in 2014

•	 	Het	operationeel ‘ON AiR’ 
houden van de Muziekids Studio’s

•	    Bijeenbrengen van voldoende 
financiële middelen om deze  
en volgende Muziekids Studio’s in 
2015 te realiseren.

Oók voor Kids die zich 
daarmee even kunnen 

ontspannen in een speciaal 
daarvoor ingerichte ruimte.  

zeker in een ziekenhuis, 
samen met andere meisjes 

en jongens die ook ziek zijn, 
of op bezoek komen.

MUZIEK MAKEN 
EN MUZIEK 
SPELEN IS EEN 
LEUKE 
BEZIGHEID...

onZe ViSie      
& miSSie 

wat we willen

Realisatie Muziekids Studio

‘Waar we voor gaan!’
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ONze Doel-
Stellingen

Dit zijn de doelstellingen van 
Muziekids voor de komende tijd  >



Wij van Muziekids gaan voor het 
volledig nieuw bouwen van de 
Muziekids Studio, of desgewenst een 
aangepaste versie in een bestaande 
ruimte in het ziekenhuis.

En dat volledig naar ons Muziekids 
format, waarbij de ruimte is voorzien 
van populaire muziekinstrumenten, 
zoals een electronisch drumstel, 
basgitaar, electrische en akoestische  
gitaren, keyboard en alle bijbehorende 
geluidsapparatuur. Verder allerlei 

percussie-instrumenten, DJ-Booth,  
game consoles met diverse muziek-
spelletjes, een grote digitale tafel met 
muziekspellen, een interactieve vloer, 
etc. Alle electronische instrumenten 
zijn voorzien van koptelefoons i.v.m. 
geluidsoverlast.

in de Muziekids Studio’s begeleiden 
ervaren studioleiders en musicerende  
vrijwilligers, op professionele wijze 
de kids die in ziekenhuizen en in 
zorginstellingen verblijven.  
Maar ook de kinderen die daar op 
bezoek komen. zeven dagen per week  
en afhankelijk van het ziekenhuis,  
van 13:00 tot 21:00 uur.

Een studioleider zal de Kids helpen of 
begeleiden met het maken of beluisteren 
van muziek en de muziekspellen.  

De stichting Muziekids streeft tevens naar 
andere opvallende en leuke activiteiten 
in relatie tot de Muziekids Studio!  
Enkele voorbeelden daarvan:
 

•	  Troubadours in de ontvangsthal 
of op de verpleegafdeling

•	 	Speciale	handtekeningen 
sessies door artiesten

•	 			Aantal	mini optredens en
 concerten per jaar door de   
 Vrienden van Muziekids

•	 	Openen	van	de	Muziekids	Studio’s	
door bekende Nederlanders *

•	 	Organisatie	van	speciale	(benefiet)	
feesten met Muziekids artiesten
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 in deze opzet stelt het ziekenhuis 
de ruimte of de locatie voor de 

Muziekids Studio ter beschikking.
De stichting draagt zorg voor de 

realisatie daarvan en het genereren 
van de benodigde financiën.

‘Muziekids Format’
‘GAAN’ VOOR HET VOLLEDIG NIEUW
BOUWEN VAN MUZIEKIDS STUDIO’S!
 

HOe we 
het Doen

onS iDee

‘Met hulp van Professionals!’

* Opening van de ‘pilot’ Muziekids Studio in Tergooi 
ziekenhuizen Blaricum! Beschermvrouwe Laura Fygi 

en naamgever René Froger

 BINNEN EEN BESTAANDE RUIMTE  
 IN HET ZIEKENHUIS BOUWEN WIJ  
 EEN MUZIEKIDS STUDIO 
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onZe FiNANCiëLe      
huiShouDing 
‘actief zonder winstoogmerk’

•	  Sponsoring
 onder andere d.m.v. een sponsorstableau  >

•	  Donaties / Giften
•	  evenementen 
•	  Advertenties 
•	  Merchandise
•	  Overheid 
•	  Subsidies 
•	 Fondsenwerving 
•	 Crowdfunding

Met deze middelen 
genereert Muziekids 
de dekking van 
de kosten >

t In de media

t Evenementen

NON-PROFIT

Stichting Muziekids is actief zonder 

winstoogmerk, dus dit betekent 

dat de benodigde realisatie- en 

exploitatiekosten op diverse wijzen 

moeten worden gegenereerd. 

Dat gebeurt via verschillende 

activiteiten.
  CANDy DULFER  

De realisatie van de Guus Meeuwis Muziekids studio is mede mogelijk gemaakt door:

Uw logo kan hier 
ook staan!

Uw logo 
kan hier 

ook staan!

Artist impression: sponsortableau
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lauRa
FYGi
beSCheRmVRouwe muZieKiDS

PieteR
BROeRTJeS
beSCheRmheeR muZieKiDS

t In de media

“ik draag Muziekids zo’n warm 
hart toe omdat ik aan den 
lijve heb ondervonden wat 
kinderen die langdurig in het 
ziekenhuis liggen doormaken. 
Muziek vrolijkt iedereen op, zelfs 
als je ziek bent, en daarom hoop 
ik van harte dat dit concept door 
zo veel mogelijk ziekenhuizen 
wordt overgenomen.”  Laura Fygi

“ik vind het een geweldig idee 
om kinderen in het ziekenhuis, 
die in een moeilijke periode 
in hun leven zitten doordat ze 
ziek zijn, op te vrolijken met het 
zelf maken of beluisteren van 
muziek”. 
Burgemeester Broertjes

DE PROMOTIE VAN MUZIEKIDS DOEN 
WE MET VELE KRACHTIGE MIDDELEN 

hoe we 
PROMOTeN

•	 	Sociale Media Via de website www.muziekids.nl  
plus digitale media als Facebook, Twitter, Linkedin en Youtube

•	 	zakelijke Media Via informatie aan de landelijke, regionale 
plus lokale pers, omroepen, vakbladen, organisaties, instanties en 
instellingen etc.

•	  exposure Via nieuwsbrieven, flyers, affiches, folders, brochures, 
advertenties en stickers etc.

•	  Presentatie Via persoonlijke muzikale presentatie door bekende 
artiesten / bekende Nederlanders als: Beschermvrouwe Laura 
Fygi, beschermheer Burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes, 
ambassadeur Tim Akkerman, René Froger, Muziekids Studio’s 
in Tergooi ziekenhuizen locatie Blaricum en het Astmaziekenhuis 
Heideheuvel in Hilversum, Guus Meeuwis, naamgever Muziekids Studio 
in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis Tilburg, locatie St. Elisabeth, 
Ali B, Muziekids Studio in DeKinderkliniek in Almere, Gerard Joling, 
Xander de Buisonjé, Carel Kraayenhof, Kane, Paul de Leeuw.

•	  Reclame Via Hollandse top Deejays die Muziekids  
via de radio bekend maken : Giel Beelen Radio 3FM,   
Ruud de Wild Radio 538,  DJ Sven Radio Veronica.

•	  Spread the word Via de ‘Vrienden van Muziekids’,  
het vergroten van de naamsbekendheid.

 AMBASSADEUR TIM AKKERMAN  
 EN MUZIEKIDS ZANGERESJES  
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 CAREL 
 KRAAyENHOF  

 CANDy 
 DULFER  
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muZieKiDS VRieNDeN
een selectie van onze bekende vrienden!

 GIEL  
 BEELEN  

 GERARD  
 JOLING  

“Tijdens al mijn muzikale reizen, is de 
muziek zelf mijn gids, daarom is die 
ruimte zo geweldig : een eigen studio 

voor Muziekids! Want van alle medicijnen 
was er één, die mij het meest beviel : muziek 
maakt ons van binnen beter, hét medicijn 
voor onze ziel’ Carel Kraayenhof 

Candy Dulfer tijdens het 
Muziekids Benefiet Concert 
2012 De Groest Hilversum

“Fijn voor de kinderen die 
voor korte of langere tijd 
in het ziekenhuis moeten 

verblijven. Even iets om hun 
gedachten af te leiden en samen 
met de begeleiders muziek 
te maken.  Van muziek wordt 
iedereen vrolijk!”  Gerard Joling

“Muziekids zorgt ervoor dat 
kinderen de dag weer met 
een lach kunnen beginnen 

en misschien zelfs met een dansje. 
Muziek maakt het leven altijd 
fijner! ‘  Giel Beelen

  DE JORDANEZEN  
  VOOR MUZIEKIDS  

 DJ  
 SVEN  

 ELLEN  
 TEN DAMME  

 FRANS  
 BAUER   Deze artiesten

steunen Muziekids



 XANDER   
 DE BUISONJé 

 ALI B   

 GUUS   
 MEEUWIS  

 MATTHIJS   
 VAN NIEUWKERK  

 LEO  
 BLOKHUIS   

 KANE   

  CHRIS  
  ZEEGERS  

 RUUD   
 DE WILD   

 TyGO  
 GERNANDT  

 TIM  
 AKKERMAN  

 PIERRE  
  WIND   
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“Het is een enorme eer dat ik 
voor Muziekids gevraagd ben. 
En té gek dat er - hopelijk - 

een Muziekids Studio in ziekenhuis 
Amstelland komt. Ik kom zelf 
regelmatig in het ziekenhuis in 
Amstelveen en mijn jongste zoon is 
er geboren. Een leven zonder muziek 
is niet voor te stellen, want muziek 
versterkt en ondersteunt in álles elke 
emotie. In deze zal het verbinden, 
verzachten en genezen!” 
Xander de Buisonjé



De ReNé FROGeR
muZieKiDS StuDio’S
‘Trots en onder de indruk!’

Stichting Muziekids is actief zonder 

winstoogmerk. Betekent dat de 

benodigde realisatiekosten op 

diverse wijzen moeten worden 

gegenereerd. Dat gebeurt via  

verschillende activiteiten.  RENé FROGER  

De ‘pilot’
Muziekids Studio in 

Tergooi ziekenhuizen 
locatie Blaricum

>> Samen met zangeres Laura Fygi, 
Muziekids Beschermvrouwe, verrichtte de 
populaire zanger de officiële opening van 
de ‘pilot’ Muziekids Studio en presenteerde 
vervolgens met zichtbare trots deze 
voor Nederlandse ziekenhuizen unieke 
muziekruimte, die nu zijn naam draagt:

De René FRogeR 
MuzieKiDS 
STuDiO
Zichtbaar trots, maar ook flink onder de 
indruk van deze ingerichte accommodatie gaf 
René duidelijk aan dat dit niet zomaar een 
geste voor een goed doel was. Dit initiatief 
voor jongeren sprak hem namelijk zeer aan, 
juist vanwege de koppeling met muziek. 

“Muziek, geeft een good feeling. Bij jong  
en oud. Muziek troost. Muziek ontspant.  
en muziek doet de pijn wat verzachten.  
Het geeft met name Kids het gevoel er 
eventjes ‘uit’ te zijn. Alsof ze weer thuis,  
op hun kamer zijn! Dat is in geen woorden 
uit te drukken. Dat zit in het hart.” 

Dit kwam al direct tot uiting in het warme 
contact met jeugdpatiëntje Stephan, die met 
grote ogen naar de Muziekids Studio en de 
bekende Nederlander keek. 

Tergooi ziekenhuizen kinderarts Bart van Ewijk 
was eveneens zeer verguld met de inzet van 
bekende artiesten als René Froger en Laura 
Fygi en het initiatief dat stichting Muziekids 
met dit muzikale project heeft genomen. 
Volgens hem voorziet het in een aantoonbare 
behoefte binnen de zorg. Vooral omdat muziek 
voor de jeugd in ziekenhuizen, extra afleiding 
vormt en tegelijkertijd voor het nodige 
enthousiasme bij de jonge patiënten zorgt. 

Dat is van echt onschatbare waarde, 
aldus René Froger. En om dat extra te 
benadrukken, signeerde hij persoonlijk  
een fraaie gitaar met zijn motto : 

Geef Muziekids de ruimte!

René Froger
René is ook naamgever voor de tijdelijke 
Muziekids Studio in Astmacentrum 
Heideheuvel in Hilversum. In het in 2017-
2018 nieuw te bouwen Monnickenberg 
Ziekenhuis in Hilversum worden de 
Tergooi ziekenhuizen, Astmaziekenhuis 
Heideheuvel en revalidatiecentrum 
De Trappenberg in één ziekenhuis 
ondergebracht. Daarin komt dan de nieuwe 
en grote René Froger Muziekids Studio.

René Froger opent samen met 

beschermvrouwe Laura Fygi 

de ’pilot’ Muziekids Studio in 

Tergooi ziekenhuizen locatie 

Blaricum.

PRIMEUR TERGOOI
ZIEKENHUIZEN

  DE BURGEMEESTER 
  VAN BLARICUM   
  SPEELT VOOR MUZIEKIDS  
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een bijzondere en nu al een 
memorabele dag. René Froger gaf 

zijn naam aan de fraai ingerichte 
studioruimte speciaal voor Kids 
tot 18 jaar die in het ziekenhuis 

worden verpleegd >>



Stichting Muziekids is voor haar 
fondsenwerving geheel afhankelijk 
van donaties en acties van bedrijven 
en particulieren. er zijn verschillende 
mogelijkheden om Stichting Muziekids 
financieel te ondersteunen :

> Ambassadeurschap 

> Donateurschap
> Facilitaire sponsoring 
> Financiële sponsoring
> Giften 
>  Andere mogelijkheden 

om het goede doel Muziekids te 
steunen, zoals bijvoorbeeld :

Veiling, sponsorloop, 
braderie/markt, collecte, 
benefietconcert etc.

De organisatie van de stichting 
kent de volgende structuur :

•	 RAAD	vAn	TOeziCHT
•	 BeSTuuR
•	 SeCReTARiAAT
•	   PuBLiC ReLATiONS & 
 COMMUNICATIE 

•	 MARKeTiNG & SALES

•	 FONDSeNWeRViNG
•	  BeDRiJFSVOeRiNG &
 FINANCIËN

•	 OPeRATiONS

Stichting Muziekids heeft een ANBI Cultuur 
status waardoor er, voor diegenen die ons 
financieel ondersteunen, aantrekkelijke 
belastingvoordelen zijn.
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De stichting is opgericht op 17 juli 
2009 en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel in de gemeente 
Hilversum.

STICHTING MUZIEKIDS, EEN ORGANISATIE
ZONDER WINSTOOGMERK.
  

wat Zijn onZe 
SPONSOR-
mogelijKheDen

onZe
ORGANiSATie

‘We hebben uw hulp hard nodig!’

 MUZIEKID LEVI IN CONCERT! 
 WITH MUZIEKIDS COACH ALBERT

Culturele ANBi
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...zijn gewoon beter!


