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De Muziekids Studio
Voor de kinderen die niet van de afdeling mogen, hebben wij de Troubadour-trolley
vol met muziekinstrumentjes, om met onze troubadour elke dag bij hen langs te gaan.
Zo zorgen wij dat ook deze patiëntjes afleiding en een beetje plezier kunnen hebben,
zij kijken er elke dag weer naar uit.

in het Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis in Tilburg

Dé muziekbeleving voor kinderen in ziekenhuizen en zorgcentra

Sponsoren
Stichting Muziekids heeft geen winstoogmerk, bestaat grotendeels uit vrijwilligers en is voor de ontwikkeling en continuïteit van de studio’s geheel afhankelijk van sponsoring, acties, giften en donateurs.
Help ons en maak uw bijdrage over via iDeal middels de donatieknop op
onze site, of rechtsreeks op NL17 ABNA 0525 9572 43.
Mede namens de kinderen alvast bedankt voor uw steun.
“Ik hoop dat de kinderen hier even alle
narigheid mogen vergeten en volop
genieten van de muziek die ze hier maken
of horen. Ik ben trots op deze Muziekids
Studio en het goede werk dat alle
betrokkenen hier iedere dag weer
verrichten.

Culturele ANBI

Daarom roep ik alle Tilburgers op om deze
‘Guus Meeuwis Muziekids Studio’ een
warm hart toe te dragen en dit prachtige
initiatief tot in lengte van dagen te
ondersteunen.”
Burgermeester Theo Weterings

Stichting Muziekids M: 06 288 555 85
Koninginneweg 78 E: info@muziekids.nl
1211 AT Hilversum W: www.muziekids.nl

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

Stichting Muziekids
Help ons om deze prachtige studio ‘ON AIR’ te houden d.m.v. uw donatie
Uw bijdrage zorgt er voor dat de kinderen hier blijvend muziekplezier
kunnen beleven.
Mede namens de kinderen van Tilburg en omstreken, die in het ziekenhuis
moeten verblijven, onze hartelijke dank voor uw steun.

www.muziekids.nl

Dé muziekbeleving voor kinderen in ziekenhuizen en zorgcentra
even opladen

Muziekids is een hartverwarmend en
uniek initiatief, speciaal opgezet voor
kinderen tot 18 jaar, die de pech hebben om in het ziekenhuis te moeten
verblijven. Stichting Muziekids realiseerde in het ETZ deze fantastische
studio, waar Guus Meeuwis zijn naam
aan heeft verbonden, om de patiëntjes vele vormen van muziekbeleving
te bieden. En dat 7 dagen per week
onder begeleiding van een ervaren
Muziekids studioleider, geassisteerd
door muzikale vrijwilligers Tilburg.
Zo zorgt Muziekids dat zij pijn,
verdriet en het gemis van thuis
even kunnen vergeten en dat zij
plezier hebben. Dat is belangrijk
voor ze en kan zelfs bijdragen
aan sneller herstel.

Wat heeft Muziekids al bereikt?
Op 3 september 2010 is een ‘ Pilot Studio geopend in ziekenhuis Tergooi,
locatie Blaricum waar René Froger zijn naam aan heeft verbonden. Inmiddels zijn
er al 5 Muziekids Studio’s actief.
Op 20 mei 2014 is de Guus Meeuwis Muziekids Studio in het St. Elisabeth-Tweesteden
Ziekenhuis, locatie St. Elisabeth, geopend door Guus Meeuwis en de burgemeester.
Sindsdien bruist de studio van de activiteiten en het muziekplezier straalt af van blije
kindergezichten. Wij krijgen louter positieve reacties van de kinderen, ouders,
groot-ouders, kinderartsen en verplegend personeel.
Wilt u meer weten over alle plannen van stichting Muziekids?
Bezoek dan onze website.
www.muziekids.nl.

“Muziek raakt kinderen. Het zorgt voor plezier en
biedt afleiding. Bovendien heeft muziek een positief
effect op de gezondheid en draagt het bij aan een
sneller herstel van zieke kinderen.
De Guus Meeuwis Muziekids Studio is een ‘lief’
initiatief en past dus helemaal bij dit ziekenhuis.”
Ineke Reijnen, kinderarts
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

