
Beste kids van de Spoorzoeker (en ouders + medewerkers),

€ 1.000 opgehaald voor Muziekids!

Wat een fantastisch resultaat, duizend (!) euro opgehaald voor Muziekids voor en tijdens de Spoorzoeker 
Goede Doelen Dag 2021. En dat middenin corona tijd...

Jullie hebben niet alleen heel veel flessen(bonnetjes) opgehaald, maar ook met de hele school jullie voetjes 
van de vloer gedanst op vrijdag 21 mei. Maar dat kán ook niet anders, met de swingende muziek van DJ 
Jelte…

Speciale dank aan juf Carla en haar team, die zich extra voor deze actie hebben ingezet. En aan Jans uit 
groep 5c, die in maar liefst 17 Spoorzoeker klassen vertelde over Muziekids. Wat is het, wat doen ze en 
waarom is Muziekids zo belangrijk is voor kinderen die in een ziekenhuis moeten zijn.

Muziektrolley: samen muziek maken in het ziekenhuis
Alle Spoorzoeker kids hebben zich fantastisch ingezet voor Muziekids. Een gouden combinatie! Mede met 
deze 1.000 euro kan Muziekids in een volgend ziekenhuis in Nederland een Troubadour muziektrolley 
realiseren: een instrumentkar, bomvol muziekinstrumenten. 

Samen met speciaal getrainde muziekvrijwilligers en studioleiders kunnen zo veel extra kinderen en jongeren
lekker muziekmaken terwijl ze in het ziekenhuis moeten zijn. Even de zo nodige afleiding krijgen, positieve 
herinneringen maken en je weer gewoon kind voelen in plaats van alleen patiënt.

Wist je trouwens dat...:
 ... o.a. ETZ ziekenhuis in Tilburg al jaren een complete Muziekids studio heeft, op de begane grond?
 ...Roel van Velzen (Sophia kinderziekenhuis) en Giel Beelen (Spaarne Gasthuis Haarlem) de 

nieuwste ambassadeurs van Muziekids zijn?
 ...3 juli, tijdens de Nationale Auotwasdag, ANAC Carswash (Spinveld) ook meedoet aan de 

landelijke Muziekids actie? Een schone auto én het leukste muzikale goede doel steunen!

Heb je een extra idee voor Muziekids?
 Heb jij, of misschien wel een van je ouders, een goed idee om je (extra) in te zetten voor Muziekids?

Benader dan Koert Hommel (06-53660602) of mail breda@muziekids.nl. 
 En kijk ook even op de start-een-actie-pagina op de site van Muziekids: www.muziekids.nl.

Namens Muziekids: BEDANKT!
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