Muziekids

VERBINDT
Verzamel
oude buizen

Muziekinstrumenten
maken
Eet op zaterdagavond lekker de
Pringles op en neem deze op
maandag mee naar school. Beplak
de koker met leuke items en vul
hem met eikels die je zondag in het
bos hebt gevonden en je hebt een
soort samba.

CREATIEF MET
VERFBUSSEN

Maak een panfluit van buizen of
kokers zaag ze in verschillende
lengtes en blazen maar.

Heeft de schilder net jullie muren
geschilderd en is het blik leeg?
Fleur het blik op met papier en /
of stikkers pak een stok en je kunt
drummen. Maak er meerdere
groot en klein en je hebt een
drumstel.

WWW.MUZIEKIDS.NL

VRAAG JIJ HET?

STATIEGELD
INZAMLEN

VERGEET JE TAS
NIET

Vertel je ouders, opa’s, oma’s, ooms
en tantes en alle andere mensen die
je kent dat ze hun statiegeld
bonnetjes bij jou op school kunnen
inleveren voor Muziekids. Vraag jouw
juf of meester wie deze bonnen zou
kunnen inleveren bij de supermarkt,
zodat het geld kan worden
gedoneerd aan Muziekids.

Natuurlijk kan je ook in jouw buurt langs
de deuren gaan om lege flessen op te
halen. Met deze flessen kan je dan weer
statiegeld ophalen bij de supermarkten.
Let op! Wel een grote tas meenemen hè
😊

Misschien mag jij zelfs wel bij een
lokale supermarkt een donatieton
neerzetten. Klanten kunnen dan hun
statiegeld bonnetjes van de door hen
ingeleverde lege flessen ‘doneren’ in
een daarvoor bestemde Muziekids
donatieton. Verleg wel goed wie de
ton gaat legen en het geld gaat
ophalen.

Deel
Jarenlang zetten wij ons in
om Muziekids bekender te
maken en met succes.
Inmiddels zijn er 5 locaties
met een vaste “Muziekids
studio”, 5 Pop-up Studio’s en
12 Muziekids Online locaties in
het land. Met het vooruitzicht
van 20 nieuwe locaties
kunnen we “jullie” steun hard
gebruiken. Wij nemen je
graag mee naar de
Muziekbeleving-wereld van
Muziekids. Word donateur:
www.muziekids.nl en laten we
alle kinderen in het
ziekenhuis voor even gewoon
weer kind zijn i.p.v. patiëntje.

Speel
Geef
Heb jij nou ook een instrument of
apparatuur thuis staan waar je niets
meer mee doet. Of heb je een
instrument over. Wellicht ken je
iemand die genoeg instrumenten
heeft, maar waar niets meer mee
gedaan wordt. Of ook super leuk!
Kan jij misschien wel een leuke
inzamelactie voor
muziekinstrumenten bedenken? Wij
vinden het dan geweldig als je deze
instrumenten wilt doneren aan ons
Muziekids instrumentenfonds. Met
jouw donatie kunnen wij ze weer
verkopen aan een ieder die muziek
wilt maken. Kinderen maar ook
volwassenen zijn je erg dankbaar.

Wij hebben een team van
specialisten die altijd de
instrumenten en overige
nakijken en opknappen zodat we
zeker weten dat wat je bij ons
koopt 100% in orde is en je
optimaal kunt genieten van je
aankoop bij het Muziekids
instrumenten fonds.

Spreekbeurt
Wat is Muziekids?
Muziekids is een goed doel voor
kinderen (tot 18 jaar) die in het
ziekenhuis liggen.
Wat doet Muziekids?
Je kan met Muziekids een
instrument spelen: piano, gitaar,
ukelele, drumstel, viool, zingen,
blokfluit: álle instrumenten zijn er!
Muziek maakt je vrolijk, laat je
lachen of geeft juist troost als je
even verdrietig bent.
Waarom nou muziek maken?
Bij muziek vergeet je dat je ziek
bent. Muziek geeft afleiding aan
zieke kinderen

Wij kunnen je helpen
Voor wie doen ze dat?
Voor kinderen die ziek zijn, die pijn hebben,
die in het ziekenhuis op bezoek komen of
die er moeten blijven. Maar ook voor hun
papa of mama, die mogen altijd
meekomen. En ze doen het ook voor
broertjes en zusjes van zieke kinderen.
Bekende Nederlanders helpen ook mee:
Guus Meeuwis, Armin van Buuren, Kenny B,
Roel van Velzen en heel veel anderen.
Hoe kan je Muziekids helpen?
Verzin iets leuks en swingends en daar
helpen we je graag mee.
Maar je kunt nu al Muziekids helpen door
lege flessen in te zamelen. Hoe? Geef het
statiegeldbonnetje gewoon aan je juf of
meneer. Die doet het in de speciale
Muziekids pot.

Kijk op onze socials

Wij sturen je alle informatie op als je
een spreekbeurt wilt doen. Mail dan
naar: steun@muziekids.nl

en neem ook een kijkje op website
muziekids.nl

Want je zal maar
ziek zijn

