Aan de ouders en/of verzorgers van de kinderen van het VJM College,
De stichting Ronald McDonald House Charities Curaçao (RMHC) ondersteunt programma’s die direct invloed hebben
op het welzijn van kinderen en hun families. Op Curaçao voert de stichting één van de hoofdprogramma’s uit van het
RMHC, nl. de Ronald McDonald Family Room. Deze is gevestigd in het CMC (Curaçao Medical Center).
Sinds onze start in 2012, is het voor het RMHC mogelijk geweest, mede dankzij de enorme steun van onze
gemeenschap, meer dan 14.000 gezinnen te ondersteunen die van onze diensten en faciliteiten gebruik hebben
gemaakt terwijl hun kind opgenomen was in het ziekenhuis.
Onze Family Room dient als een “home away from home” en is een plek waar de familie in de buurt kan zijn van het
zieke kind. Naast een grote recreatieruimte, heeft onze Family Room ook slaapkamers waar de ouders kunnen
verblijven om tevens te genieten van een beetje rust. Onze vrijwilligers staan 7 dagen in de week, gedurende het
gehele jaar, klaar voor de gezinnen die de steun nodig hebben van het RMHC. Naast de exploitatie van de Family Room,
biedt het RMHC tevens steun aan gezinnen van kinderen, die als gevolg van een ernstige ziekte naar het buitenland
moeten voor verdere behandeling.
Wij benaderen uw school dit jaar voor onze “Van Harte Dank” campagne. Middels deze campagne wil het RMHC het
warme hart laten zien die de gemeenschap van Curaçao het RMHC toedraagt, terwijl ze de kinderen bewust wil maken
van de steun die zij een klasgenootje of vriendje kunnen geven, wanneer deze ziek is.
Het schoolhoofd, gaat akkoord met de deelname van haar school aan deze campagne.
Hoe werkt dit?
Wellicht weet u al hoe deze actie werkt maar voor de nieuwe ouders leggen wij het met plezier uit. Elk kind ontvangt
10 papieren hartjes. De bedoeling is deze te verkopen aan zijn/haar familie en/of vrienden en kennissen, die willen
bijdragen aan het goede doel. Elk hartje kost minimaal Nafl. 1,-. Degene die een hartje koopt, kan zijn/haar naam op
het hartje schrijven. Het geld wat het kind ophaalt door de verkoop van zijn/haar hartjes moet hij/zij inleveren (samen
met de verkochte hartjes) bij de leraar/lerares. Er zijn ook extra hartjes verkrijgbaar, voor die kinderen die meer dan
10 hartjes willen verkopen. Hoe meer verkochte hartjes, hoe groter de steun aan het werk van het RMHC voor de zieke
kindjes op Curaçao.

Wij danken u voor uw medewerking in deze.
_____________________
P.S.: Alle donaties/opbrengsten moeten op het laatst op maandag 1 november 2022 ingeleverd worden.

