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Reservering Equipe 

Fundraising Rally voor Stichting Kruimeltje 
Zondag 9 september 2018 

De Tuin Rally is mede mogelijk gemaakt en georganiseerd door: 

 

Met deze uitnodiging willen wij u vragen om in te schrijven voor deze speciale buiten toer dag ter 

ondersteuning van het unieke Rotterdamse project: van Familiekerk naar Familiehuis. Deze Tuin 

Rally wordt al jarenlang georganiseerd door restaurant De Tuin en dit jaar mag Kruimeltje 50 

equipes uitnodigen waarvan de opbrengst direct en volledig ten goede komt aan het goede doel: 

Stichting Kruimeltje!  

Stichting Kruimeltje heeft als doel het financieel en materieel ondersteunen van ernstig 

(chronisch) zieke kinderen en jongvolwassenen, die intensieve of palliatieve zorg en/of 

begeleiding nodig hebben.  

In de armzalige jaren twintig wist Kruimeltje, het Rotterdamse straatjongetje, te overleven met 

humor, levenslust en doorzettingsvermogen. Met deze drie eigenschappen heeft dit kleine 

dappere ventje vele harten veroverd. 

Stichting Kruimeltje hoopt u te inspireren tot het ondersteunen van haar doelstelling zodat met 

de opbrengsten van de Stichting het ernstig (chronisch) zieke kind én het gezin kan worden 

ondersteund. Ook voor jongeren met een verstandelijke  beperking en hierdoor een afstand tot 

de arbeidsmarkt wil Stichting Kruimeltje zich sterk maken om ook hen door opleiding, 

leerwerkplekken en goede begeleiding zelfredzamer en een zinvolle plek te kunnen geven in de 

samenleving. Om kwetsbare kinderen op te laten groeien, rekening houdend met hun beperkingen 

en veelal ook een verkorte levensverwachting, is voor het hele gezin en de omgeving een enorme 

opgave. Steun door een professionele familiegerichte omgeving zal positief werken op de 

ontwikkeling en draagkracht van het kind en gezin. 

http://www.restaurantdetuin.nl/


 

Samen met u wil Stichting Kruimeltje deze kinderen en jongeren, die vaak in hun jonge leven al 

zoveel doorzettingsvermogen hebben getoond, meer kwaliteit van leven geven.  

Opbrengst van de Rally 

Stichting Kruimeltje wil fondsen werven voor de inrichting van de kinderkamers en snoezel(bad)-

kamers van de Familiekerk. Deze monumentale kerk stond al jaren leeg en zal worden omgetoverd 

tot een innovatief gezondheidscentrum voor het ernstig (chronisch) zieke kind uit Rotterdam en 

omgeving. Ook zal er een klein 24-uurs Verpleegkundig Kinderzorghuis (oude term kinderhospice) 

gehuisvest worden met 4 - 6 appartementen voor het ernstig zieke kind en zijn familie. Een uniek 

maatschappelijk project voor de stad Rotterdam en omgeving, zelfs voor heel Nederland. De 

Familiekerk staat aan de Bergsingel naast de Imelda basisschool. Eind volgend jaar kunnen zieke 

en gezonde kinderen, met en zonder beperking, samen in de wijk opgroeien.  

In november van dit jaar zal dan in de inmiddels verbouwde Pastorie 11 jongeren met een 

verstandelijke beperking beschermd onder 24 uurs begeleiding kunnen wonen. Zij zullen in de 

omgeving van de Familiekerk bij sociaal maatschappelijke ondernemers een toekomst opbouwen.    

De kerk behoudt ook zijn publieke functie. Geen kerkelijke maar meer een sociaal 

maatschappelijke functie voor de stad Rotterdam en omstreken.  

De stiltekapel in de kerk zal gerestaureerd worden en toegankelijk blijven als stilteruimte. Ook 

kunnen er straks multiculturele jaarvieringen plaatsvinden. Meer informatie over de restauratie 

en herbestemming van de Heilige Familiekerk kunt u lezen op www.defamiliekerk.nl. Adres van de 

Familiekerk is Nootdorpstraat 4, Rotterdam. 

Healing Environment  

Met uw deelname draagt u bij aan de kindvriendelijke 

inrichting, de Healing Environment, van het 

kindergezondheidsplein waar alle kinderen die dit 

plein bezoeken, worden uitgedaagd, vrolijk worden 

van de omgeving, en zich ook geborgen en veilig 

kunnen voelen. De grootste uitdagingen van zo’n oud 

donker gebouw zijn licht, warmte en geluid. Door de 

omgeving zo kindvriendelijk, kleurrijk en huiselijk in 

te richten, willen we bereiken dat elk kind zich echt 

thuis voelt. Er zal een beeldmerk ontworpen worden 

waar - door het gebruik van innovatieve spel en 

ontwikkelingsgerichte duurzame materialen, kleuren 

en andere speelse uitingen - tegemoet kan worden 

gekomen aan een huiselijk warm kindgericht gevoel.  

We hopen dat de natuur, vrijheid en gezelligheid, die 

u 9 september zult ervaren heel dichtbij zal komen 

bij het gevoel dat we ook al die kinderen en jongeren 

willen geven bij hun toekomstig bezoek of verblijf in het Familiehuis.  Dus we vragen van harte 

uw ondersteuning, zodat dit innovatieve unieke project voor de jongste meest kwetsbare 

bewoners uit de regio Rotterdam gerealiseerd kan worden.  

http://www.defamiliekerk.nl/


 

 

Hierbij ingesloten tevens het aanmeldformulier voor de gezellige  avona(t)uurlijke Tuin Rally. 

 

De kosten voor deelname bedragen 175.00 per equipe van 2 personen hierbij is inbegrepen  

Ontvangst, avona(t)uurlijke Tuin Rally, lunchpakket, borrel en barbecue te verzorgen door 

onze Hosts!  

  

Na ontvangst van aanmelding en betaling (175 euro per equipe van 2 personen) sturen we u een 

bevestigingsemail. Wie het eerst opgeeft en betaalt, staat op de lijst! U wordt op 9 september 

om 9 uur verwacht bij de Tuin, waar verdere instructies zullen volgen.  

 
 
 
Zoals Kruimeltje vast zou hebben afgesloten: 

Hooliaadiéééééé…!!!Hooliaadiáááá!!!!… 

 

 

 

Graag tot 9 september a.s.  

Vriendelijke groet,   

Bestuur Stichting Kruimeltje 

 

Gert van Essen,  

Mariëtta Kats-Dura,  

Harold Linssen, 

René van Buuren, 

Nicoline Cornelissen-van Rappard 

  



 

Reservering Equipe 
Fundraising Rally voor Stichting Kruimeltje 

Zondag 9 september 2018 
 

De Tuin Rally is mede mogelijk gemaakt en georganiseerd door: 

 

Ja, ik reserveer hierbij een Equipe voor 2 personen voor de Fundraising Tuin Rally  waarbij dit jaar 

Stichting Kruimeltje het goede doel is! De rally zal worden gehouden op zondag 9 september a.s.  De  
bijdrage voor de toer Rally à 2 personen bedraagt € 175,00 per equipe. Met deze opbrengst hopen 
we een bijdrage te kunnen leveren aan de Healing Environment in het toekomstig `Familiehuis`!  
 
U kunt dit bedrag overmaken op het bankrekeningnummer van Stichting Kruimeltje  
IBAN NL 76 TRIO 0338494235 onder vermelding van uw naam en Tuin Rally 2018. Na ontvangst van 
zowel de aanmelding als de betaling ontvangt u van ons een bevestigingsmail met daarbij de 
volledige informatie van het dagprogramma. 
 
Gelieve de gevraagde gegevens hieronder compleet in te vullen. U kunt dit formulier vervolgens 

opslaan en graag mailen naar info@stichtingkruimeltje.nl. Op de site van Stichting Kruimeltje 

(www.stichtingkruimeltje.nl) kunt u veel informatie vinden over het hele project!  
 
Informatie bestuurder  

Voornaam:________________ Achternaam :  ________________________ 

Adres : _____________________ Postcode :___________Woonplaats: _______________ 

Telefoon: _________ E-mail ________________________________ 

Gegevens bijrijder  

Voornaam:________________ Achternaam :  ________________________ 

Adres : _____________________ Postcode :___________Woonplaats: _______________ 

Telefoon: _________ E-mail ______________________ 

Auto: 

Automerk: __________              Model: ___________ 

 

Voorwaarden: 

1 De rally is geen rally maar een toerrit die vooral bedoeld is om u te laten genieten van al het 

moois dat Nederland u met een (klassieke) auto of cabrio te bieden heeft. 

2 Wij, ondergetekenden, verklaren hierbij dat wij en onze auto waarmee we deelnemen aan deze 

rit, voldoende verzekerd zijn en wij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Tevens vrijwaren 

wij hierbij de volledige organisatie van de rally voor alle tijdens het evenement opgetreden 

schade aan ons, de auto en/of derden. 

3 Ik bevestig, dat ik het formulier volledig heb gelezen, begrepen en akkoord ga met het 

gestelde. 

 

mailto:info@stichtingkruimeltje.nl
http://www.stichtingkruimeltje.nl/
http://www.restaurantdetuin.nl/

