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Dé muziekbeleving voor opgenomen kinderen
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Muziekids Studio, Blaricum Muziekids Studio, TilburgBinnenkort te realiseren, Heideheuvel

… geef ze de ruimte!

… geef ze de ruimte!

“Ik vind het een geweldig idee om kinderen 
in het ziekenhuis, die in een moeilijke periode 
in hun leven zitten doordat ze ziek zijn, op 
te vrolijken met het zelf maken of  beluisteren 
van muziek”. 

Burgemeester Broertjes
Beschermheer 

Stichting Muziekids 
in samenwerking met

Stichting Muziekids
Koninginneweg 78
1211 AT  Hilversum

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

Stichting Muziekids

Stichting Muziekids maakt het verblijf in ziekenhuizen en revalidatiecentra voor kinderen 
een stukje leuker met de Muziekids Studio’s. Kinderen van 5 tot 18 jaar kunnen zich daar 
uitleven op muzikaal gebied d.m.v. muziek maken of gewoon lekker luisteren, zodat ze 
ziekte, pijn en het gemis van thuis even kunnen vergeten.

De René Froger Muziekids Studio wordt mede mogelijk gemaakt door onze 
zeer gewaardeerde sponsoren. Kijk op de site welke bedrijven ons al steunen.

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

Op www.muziekids.nl vindt u op de crowdsourcing-pagina’s, vele voorbeelden van leuke, 
sportieve, kleine en grote acties  die voor Muziekids georganiseerd kunnen worden door scholen, 
verenigingen, bedrijven en particulieren. De opbrengsten hiervan komen dan ten goede aan 
stichting Muziekids. Op onze sociale media en website besteden wij veel aandacht aan deze acties 
en van het moment van overdracht van de opbrengst maken wij altijd een leuk  ‘persmoment’.

Via de  ‘doneerknop’  en iDEAL op onze site kunt u gemakkelijk een bedrag overmaken, een-
malig of periodiek (donateur worden). Ons rekeningnummer is: NL11 ABNA 0533 5326 63 
t.n.v. Stichting Muziekids. Namens de kinderen in Heideheuvel, bij voorbaat hartelijk 

dank voor uw bijdrage.

Vanwege onze ANBI cultuur status, verleend door de Belasting-
dienst, is uw bijdrage aantrekkelijk fi scaal aftrekbaar.Culturele ANBI

Hoe kunt u ons steunen?Hoe kunt u ons steunen?Hoe kunt u ons steunen?



… geef ze de ruimte!
Dé muziekbeleving voor kids!

De René Froger
Muziekids Studio

Studioleider Albert Hol, Blaricum Studioleider Elvira Vis, Almere Studioleider John Verbunt, Tilburg

Stichting Muziekids realiseert ook in 
behandelcentrum Heideheuvel een 
Muziekids Studio waar René Froger 
belangeloos zijn naam aan verbonden 
heeft.
 
De patiëntjes die soms wel 3 maanden
in Heideheuvel moeten verblijven,
kunnen wij dan vele vormen van
muziekbeleving en muziekplezier
bieden. Zelf muziek maken op allerlei 
instrumenten, alleen of met andere 
kinderen, muziekspelletjes spelen op 
de spelcomputer, maar ook gewoon 
de iPod inpluggen en genieten van 
hun eigen muziek en lekker relaxen.
Alles is mogelijk in de Muziekids Studio.
Dit alles 5 dagen per week onder be-
geleiding van een ervaren Muziekids
studioleider en muzikale vrijwilligers.

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.

“Astma is een ernstige chronische ziekte, luchtwegen ver-
nauwen zich en tijdens een aanval worden de patiënten 
heel erg benauwd. Als u eens wilt ervaren hoe dat voelt, moet 
u eens proberen om 5 minuten door een rietje te ademen. 
Daarbij hebben astma-patiënten vaak ook eczeem en 
neusklachten, het zogenaamde atopie syndroom.

De realisatie van een Muziekids Studio in Heideheuvel is een 
prachtige aanvulling op de behandelingen die wij hier geven. “

“Muziek verbindt, geeft je zelfvertrouwen en maakt je blij.
Gaat u ons daarbij helpen?”

Heideheuvel behandelt kinderen met moeilijk behandelbaar astma, CF en ernstige obesitas. 
Als gevolg van ziekenhuisopnames en medicijngebruik zijn dit kinderen die vaak niet 
naar school kunnen, hierdoor achter gaan lopen en vaak niet mee kunnen doen aan 
leuke, sociale activiteiten. Het gaat veelal om kinderen die meerdere behandelingen 
hebben gehad, maar er desondanks niet in slagen de vicieuze cirkel te doorbreken. 

Heideheuvel helpt hen beter om te gaan met beperkingen, de conditie te verbeteren 
en een eigen manier te vinden om aan zo veel mogelijk activiteiten weer wél mee te 
kunnen doen.

Dr. Olga van der Baan
Kinderarts Sociale pediatrie

 Muziek helpt bij de behandeling van kinderen


