
10-jarig jubileum voor samenwerking Ronald McDonald 
Kinderfonds en Würth Nederland BV 

 

Het doel is ontzorgen en ondersteunen 
 

 

Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, broertjes en zusjes in de 
buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke 
kind. Want als je hele wereld op z’n kop staat door ziekte of zorg, is als familie 
bij elkaar zijn het belangrijkste. Dit jaar sponsort Würth Nederland BV het 
Ronald McDonald Kinderfonds 10 jaar lang. 
 
10-jarig jubileum 

Het Ronald McDonald Kinderfonds brengt al sinds 1985 zieke kinderen en hun 
ouders samen. Het eerste Nederlandse Huis werd geopend in Amsterdam. Sinds 
2011 ondersteunt Würth Nederland BV het Ronald McDonald Kinderfonds. De 
samenwerking bestaat dit jaar dan ook 10 jaar. ‘Hier zijn wij ontzettend trots op, want 
in tijden van nood is naast goede zorg, familie alles wat je nodig hebt en dit wordt 
mede mogelijk gemaakt door samenwerkingen met onze partners ’ aldus de 
accountmanager van het Ronald McDonald Kinderfonds.  
 
De keuze voor dit fonds 

De keuze van Würth Nederland BV om samen te werken met het Ronald McDonald 
Kinderfonds is niet uit de lucht komen vallen. De Würth Groep, beter bekend als 
wereldwijd marktleider op het gebied van bevestigings- en montagematerialen, zet 
zich namelijk óók in op sociaal-maatschappelijk gebied. Het behoort tot de identiteit 
van de onderneming.   
 
Geschiedenis 

Het Ronald McDonald Kinderfonds is een Nederlandse stichting, die ouders en zieke 
kinderen samenbrengt. De stichting is onderdeel van de internationale organisatie 
Ronald McDonald House Charities. En wereldwijd is McDonald’s hoofdsponsor. Het 
eerste Ronald McDonald Huis werd opgericht in 1974 in de Verenigde Staten. In 
1985 is in Nederland het eerste Europese Ronald McDonald Huis opgericht. Ook zijn 
er Ronald McDonald Huiskamers in ziekenhuizen, waar families in huiselijke sfeer 
kunnen ontspannen. Verder zijn er drie (aangepaste) vakantiehuizen waar gezinnen 
met een zorgintensief kind op adem kunnen komen tijdens een welverdiende 
vakantie.  
 
 
 
De handen ineenslaan 

Kim Hill krijgt in 1974 op 3-jarige leeftijd de diagnose Acute Leukemie. Haar ouders 
genaamd Fran en Fred doen er alles aan om zo dicht mogelijk bij hun dochter te zijn 
tijdens haar ziekenhuisverblijf. Fran en Fred wijken onder geen beding af van haar 
zijde, wat leidt tot slapen op ziekenhuisstoelen en leven op het eten uit de 
snackautomaten. De vurige strijd die de familie voert inspireren een arts genaamd 
Audrey Evans, het football team Philadelphia Eagles en het bedrijf McDonald ’s. De 



drie partijen besluiten om de handen ineen te slaan, wat terug te zien is in het logo. 
De drie partijen besloten in 1974 het eerste Ronald McDonald Huis te bouwen.  
 
Een thuis ver van huis 

Het Ronald McDonald Huis is een tweede huis voor de families tijdens hun verblijf. 
De Huizen zijn uitgerust met voor ieder gezin een eigen slaapkamer en badkamer. 
Verder bezitten de Huizen gezamenlijke ruimtes als een keuken, woonkamer, tuin en 
speelkamer. Het is een tijdelijk tweede thuis voor het gezin, vlak bij het 
ziekenhuisbed van hun zieke kind, broertje of zusje. Op die manier zijn zij altijd dicht 
bij hun zieke kind, broertje of zusje en kunnen zij óók die vertrouwde nachtkus 
geven. Een plek om je terug te trekken en op te laden en om steun te vinden bij 
andere ouders en vrijwilligers. Wij geloven erin dat door het ontzorgen de 
mogelijkheid wordt geboden aan de ouders om zich volledig te richten op hun kind en 
het hele proces.  
 
De samenwerking 

Het doel is het ontzorgen en ondersteunen van de families door hen in één van de 
twaalf Ronald McDonald Huizen te laten logeren op loopafstand van het ziekenhuis 
waar hun zieke kind, broertje of zusje ligt. De samenwerking tussen het Ronald 
McDonald Kinderfonds en Würth Nederland BV is erg veelzijdig.  
Ook de eigen medewerkers worden nauw betrokken bij de ondersteuning van dit 
goede doel. Zo hebben zij én de onderneming zelf de laatste jaren tijdens de 
kerstbijeenkomst gedoneerd. Met de opbrengst van deze kerstactie droegen zij bij 
aan de mogelijkheid om ouders meerdere nachten te laten verblijven in één van de  
Ronald McDonald Huizen.  
Tevens is er een vrij te besteden waardecheque overhandigt aan het Ronald 
McDonald Kinderfonds vanuit Würth Nederland BV. Het Ronald McDonald 
Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij vrijwilligers, sponsors en 
donaties.  
Verder is er een spaarprogramma bij de fysieke WürthShops, waardoor de klanten 
helpen meesparen voor het doel. Dit spaarprogramma verloopt als volgt; je kunt door 
het kopen van bepaalde gereedschappen indirect doneren aan het fonds. Würth 
Nederland B.V. draagt een bepaald percentage hiervan af om een volledig ingerichte 
gereedschapset te kunnen overhandigen aan een nader te bepalen Ronald 
McDonald Huis. ‘Er zijn zo veel diverse klusjes in het Huis, dan is het prettig om goed 
gereedschap te hebben. Zo verving ik vanochtend een lampje in de algemene 
badkamer en zojuist hielp ik een gezin met wat gereedschap omdat de rolstoelwielen 
te veel speling hadden. Het is fijn om dan de juiste materialen te hebben die veilig 
zijn en netjes en heel zijn. Dankzij het aanvullen van onze uitrusting door Würth 
kunnen wij weer vooruit en doen we waar we goed in zijn: het helpen van onze 
gasten met elk klusje dat voorhanden komt,’ aldus Paul Balmaekers assistent-
manager Ronald McDonald Kindervallei. 
De Würth Groep heeft ook 15 eigen Würth musea en kunstdependances in Europa, 
veelal geïntegreerd in het Würth hoofdkantoor van het betreffende land. In 
Kunstlocatie Würth ’s-Hertogenbosch komt de ondersteuning ook tot uiting door de 
verkoop van de Ronald McDonald knuffelkonijnen via de kunstshop van Kunstlocatie 
Würth. Deze knuffelkonijnen zijn de mascotte van het Ronald McDonald Kinderfonds 
en worden voor € 9,99 (klein) en €16,99 (groot) per stuk verkocht. Hiervan gaat de 
gehele opbrengst naar het Ronald McDonald Kinderfonds. 
 



Hoe kun jij helpen? 
Ben je geïnteresseerd geraakt in het Ronald McDonald Kinderfonds of was je dit al 
en wil je graag helpen? Dan zijn er legio mogelijkheden. Je kunt via onze acties geld 
doneren aan het Ronald McDonald Kinderfonds, maar er zijn ook andere 
mogelijkheden. Je kunt donateur worden, dan breng je door middel van een 
maandelijkse donatie ouders en hun zieke kind samen. Ook kun je ervoor kiezen om 
eenmalig te schenken, zo ben je er voor ouders en hun kind op het moment dat ze 
elkaar het meeste nodig hebben. Verder kun je ook schenken met belastingvoordeel, 
dan leg je je donatie voor een langere periode vast en krijg je een deel van het 
bedrag terug van de Belastingdienst. Bekijk alle mogelijkheden via de website van 
het Ronald McDonald Kinderfonds.  
 

 

 
 
 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.kinderfonds.nl/

