
“Met de komst van de Ali B Muziekids Studio 
ervaren patiënten van DeKinderkliniek en 
hun meegekomen broertjes en zusjes, hoe 
� jn het is om muziek te maken. Muziek maken
biedt a� eiding en geeft de kinderen een 
positief gevoel. 
Ik ben trots dat Almere een Muziekids Studio
heeft en ik hoop dat alle inwoners en onder-
nemers van Almere dit initiatief willen 
ondersteunen. Want met muziek voel je 
je iets minder ziek en dat gunnen we 
alle patiëntjes van DeKinderKliniek!”

Burgemeester van Almere: Franc Weerwind, 
beschermheer van de Muziekids Studio.

Stichting Muziekids
Koninginneweg 78
1211 AT  Hilversum

M: 06 288 555 85
E: info@muziekids.nl
W: www.muziekids.nl

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

Sponsoren
U kunt ons óók steunen door de aanschaf van een sponsorbordje op ons sponsor-
tableau in de centrale wachtruimte. Op een sponsorbordje kunt u uw logo, naam,
foto, wens e.d. plaatsen. Vanaf € 125,- heeft u al een bordje voor een heel jaar.
Bel of mail ons voor de mogelijkheden. Of maak uw bijdrage over via de ‘Doneer’ 
button op onze site of op NL07 ABNA 0525866922 t.n.v. Stichting Muziekids – Almere

Mede namens de kinderen van Almere en omstreken, bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw bijdrage.

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 door het zelf maken van muziek of gewoon lekker luisteren, zodat ze 
hun ziekte, pijn, verdriet en stress even kunnen vergeten.

De Ali B Muziekids Studio
                 in DeKinderkliniek te Almere
Dé muziekbeleving voor kinderen in ziekenhuizen en zorgcentra

Stichting Muziekids in 
samenwerking met

www.muziekids.nl

even opladen

even opladen

De Muziekids Studio, waar Ali B zijn naam aan heeft verbonden, 
wordt mede mogelijk gemaakt door onze zeer gewaardeerde 
sponsoren. Kijk op de site welke bedrijven ons al steunen.
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Stichting Muziekids is ook ‘ON AIR’ in 
DeKinderkliniek, met een studio waar-
aan Ali B zijn naam heeft verbonden. 

In de studio bieden wij de patiëntjes 
en meegekomen broertjes en zusjes, 
vele vormen van muziekbeleving en 
muziekplezier. Zelf muziek maken,
op allerlei instrumenten en zelfs een 
echte ‘DJ booth’, alleen of samen met 
andere kinderen. Alles is mogelijk in de 
Muziekids Studio onder begeleiding 
van een ervaren Muziekids studio-
leider en muzikale vrijwilligers.

Wij willen dat de kinderen genie-
ten en baat hebben bij de positieve
werking van muziek, zoals ver-
laging van het stressniveau. Zo 
zorgen wij dat zij pijn en verdriet 
vergeten, bijvoorbeeld tijdens 
het wachten op of ondergaan 
van ‘niet leuke testjes’ en ‘prik-
ken’. Dat is belangrijk voor ze en 
draagt bij aan een ‘beter’ gevoel 
en zelfs aan een sneller herstel.

Onze vrolijk en kleurrijk ingerichte studio, boordevol mooie muziekinstrumenten en appara-
tuur, is nu 5 ochtenden en 1 middag per week geopend. Het doel is om 5 hele dagen open te 
kunnen zijn, maar daar is meer geld voor nodig. 

Helpt u ook mee om dat mogelijk te maken?

Acties
U kunt zelf allerlei acties opzetten via scholen, (sport)verenigingen, business clubs, bedrijven uit 
Almere en omgeving. Op onze website en via de sociale media besteden wij dan veel aan-
dacht aan deze acties en het moment van de bekendmaking en overdracht van de opbrengst. 

Kijk voor diverse voorbeelden op onze crowdfunding pagina op www.muziekids.nl/help mee 
en voor actuele informatie, leuke foto’s of mooie verhaaltjes, klik op Studio’s > Almere 

Door uw bijdragen kunnen wij de jeugdige patiënten in 
DeKinderkliniek zo spoedig mogelijk 5 dagen per week muziek
laten maken in onze Muziekids Studio zodat zij lekker 
kunnen ontspannen.

Hoe kunt u ons helpen?Hoe kunt u ons helpen?Hoe kunt u ons helpen?

Er zit nu ook muziek 
in DeKinderkliniek

even opladen

Dé muziekbeleving voor kinderen in ziekenhuizen en zorgcentra


