
Steun het Sophia  Kinderziekenhuis 
en doe mee met diverse leuke 
 activiteiten.

» Bekijk deze acties op pagina 4

Doe mee!

Trots en vereerd, zo ervaar ik het, dat ik samen met mijn team de fondsen-
werving voor het Sophia Kinderziekenhuis mag doen. Maar nog trotser zijn we 
op alle ambassadeurs, donateurs, sponsoren en vrijwilligers die ervoor zorgden 
dat we de afgelopen maanden prachtige cheques in ontvangst mochten 
nemen waarmee mooie projecten in het Sophia Kinderziekenhuis gerealiseerd 
kunnen worden. 

De Lichtjesactie was weer hartverwarmend. Naast alle mensen die het Sophia 
 steunden door het kopen van lichtjes in de kerstboom voor het ziekenhuis 
 werden diverse initiatieven op touw gezet om kinderen met Sikkel cel-
ziekte te steunen. Zo deden meer dan 3000 lopers mee aan de LichtjesRun 
 georganiseerd door de Rotterdam Running Crew. Een prachtig schouwspel op 
de route dwars door Rotterdam. 

Ook kijken we terug op een succesvolle tweede editie van het Sophia Lichtjes-
diner in het sprookjesachtige decor van de Laurenskerk met medewerking van 
Rotterdamse iconen Joke Bruijs en Gerard Cox en een prachtige opening door 
oud patiëntje Fieke Matthee. 

Trots zijn we op de recordopbrengst van bijna een half 
miljoen voor Sporten voor Sophia. Bijeen gebracht door 
zo’n 3000 � etsers, wandelaars, zwemmers en schaatsers 
die zich hebben ingezet voor kinderen met afwijkingen aan de 
 lucht wegen. In onze ogen stuk voor stuk kampioenen. 

En bijzonder trots zijn we op het personeel in het Sophia. Op de artsen en 
 verpleegkundigen die met passie voor de kinderen zorgen en de onder zoekers 
die grenzen verleggen en ervoor zorgen dat het onderzoek in het Sophia tot 
de wereldtop behoort. Iedere euro van de mooie opbrengsten wordt goed 
 besteed. Veel belangrijke onderzoeken konden starten, zoals het onderzoek 
van Harm Tiddens waarover u kunt lezen in deze nieuwsbrief. Onderdeel daar-
van is de eerste MRI die ook voor baby’s gebruikt kan worden.  

Er blijft echter nog steeds veel te doen. We streven onverminderd naar een zo 
optimaal mogelijke ontwikkeling voor zieke kinderen. Samen met u kunnen we 
heel mooie dingen bereiken. Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en 
hopen ook in de toekomst weer een beroep op u te mogen doen. 

Trots!

De zevenjarige Juliën werd geboren met een afwijking aan zijn luchtpijp en slokdarm. Nu leeft hij met een canule, 
een buisje in zijn keel waar hij door ademt. En dat is niet de enige uitdaging waar de dappere Juliën voor staat. 
Zijn moeder, Heleen Droog, vertelt over de intensieve beginperiode en hun niet-alledaagse leven. 

april 2017  ·  www.vriendensophia.nl

» Lees verder op pagina 4

Na 20 maanden op de IC, 
mocht Juliën eindelijk naar huis

Om te weten wat er in het hoofd van (zieke) 
 kinderen omgaat, wat zij willen of nodig hebben, 
is er maar één optie: je gaat met ze in gesprek. 
 Daarom werd op 30 maart 2016 de Kinderadvies-
raad opgericht. 

Op dit moment heeft de Kinderadviesraad (KAR) 10  leden, 
waaronder Dewi-Jill, Parel en Jasmijn. Dewi-Jill: “De 
 inhuldiging was een of� cieel moment. We kregen echt het 
gevoel dat we serieus werden genomen en dingen kunnen 
veranderen.”

De kinderen denken mee over allerlei  zaken die in het 
kinder ziekenhuis spelen.  Kinderchirurg prof. dr. René 
 Wijnen: “De beste zorg begint met aandacht. De KAR helpt 
ons díe zaken aandacht te geven die voor kinderen belang-
rijk zijn. We willen het meest toegewijde kinderziekenhuis 
zijn met de beste zorg.”

Het kan vrolijker
De KAR praat ook mee over de ver-/nieuwbouw van het 
 kinderziekenhuis. Alle drie zijn ze het over één ding eens: 
alles is wit, dat kan vrolijker. Parel vindt het daarnaast 
een goed idee dat broertjes en zusjes ook mogen blijven 
slapen. “Je bent zo gewend om samen te zijn. Daar kun je 
het in het ziekenhuis best moeilijk mee hebben.” Dewi-Jill 
en Jasmijn weten uit ervaring dat je niet altijd met leeftijds-
genootjes op een afdeling ligt. Zij opperden het idee om 
een app te ontwikkelen waarmee je leeftijdgenootjes in het 
ziekenhuis kunt opzoeken en af kunt spreken. 

Parel (10) zit in groep 6. Ze gaat 
naar een speciale school. Parel 
speelt prachtig viool en ze houdt van 
 z wemmen. Ze is geboren met spina 
bi� da (open rug). “Ik wil het zieken-
huis leuker en � jner maken voor de 
kinderen.”

Dewi-Jill (19 ) is student op het Gra� sch 
Lyceum in Rotterdam. Twee jaar gele-
den werd bij haar de ziekte van Hodgkin 
vastgesteld; sinds een jaar is ze ‘schoon’. 

“Als patiënt wil ik graag iets terug doen 
voor kinderen die nu of in de toekomst 
met het ziekenhuis te maken krijgen.”

Jasmijn (10) zit in groep 5/6. Ze speelt graag met 

haar vriendinnen maar ze vindt het ook leuk om 

kettinkjes of armbandjes te haken. Jasmijn heeft 

ook spina bi� da.  “Omdat ik hier zelf ook vaak 

kom, vind ik het leuk om mee te mogen praten 

over wat beter kan in het ziekenhuis.”

Dewi-JillJasmijn

Parel

Professor Harm Tiddens vertelt over 
zijn belangrijke onderzoek voor 
kinderen met afwijkingen aan hun 
luchtwegen.

Meer lucht voor 
longpatiëntjes

Recordopbrengst
Sporten voor Sophia

Perspectief voor 
kinderen met 
Sikkelcelziekte
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Afgelopen december stond geheel 
in het teken van de Lichtjes actie. 
Met als doel: onderzoek naar 
 Sikkelcelziekte.

Voor de geboorte wisten 
Heleen en haar man al dat er 
iets ‘mis’ was. Heleen licht toe: 
“Tijdens de twintig weken echo 
kon de maag niet goed in kaart 
gebracht worden.  Gedacht 
werd aan een slokdarm-
afsluiting. Dat het zó ernstig 
en zeldzaam zou zijn, had 
niemand kunnen voorspellen.” 
Juliën kreeg bij zijn geboorte 
de diagnose: een tracheo 
oesophageale cleft ofwel een 
verbinding tussen luchtpijp 
en slokdarm. Heleen: “Hij had 
dus maar één buis in plaats 
van twee. Ook bleek hij een 
slecht werkende linker long 
en een extreem kleine maag te 
hebben.” 

“Wij kunnen hier echt wat veranderen!”

» Lees verder op pagina 3

Bijna een half miljoen euro werd 
opgehaald met de 26e editie van dit 
sportieve evenement. Een nieuw 
record! Meer dan 2000 sporters 
en ruim 70 vrijwilligers werkten 
zich letterlijk in het zweet voor dit 
 prachtige resultaat.
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Perspectief voor 
kinderen met 
Sikkelcelziekte

Schouder aan schouder op het Lichtjesdiner
De sprookjesachtig verlichte Laurenskerk in Rotterdam was 8 december 2016 het decor van het tweede Sophia Lichtjesdiner.

Niet alleen werden er lichtjes verkocht, ook werden diverse acties op touw gezet om geld op te halen voor onderzoek 
naar Sikkelcelziekte. 

In totaal bracht de Lichtjesactie het enorme bedrag van 332.233 euro op en lichtten er zodoende 66.446 lichtjes vrolijk op 
in de kerstboom van ongeveer 25 meter hoog. Een prachtig uitzicht voor de kinderen in het ziekenhuis! Met dit  bedrag 
kan een eerste grote stap in dit belangrijke onderzoek gezet worden. 

Afgelopen december stond geheel in het teken van de jaarlijkse Lichtjesactie. Op 7 december  gingen 
- als symbolische start van deze kerstactie - de lichtjes in de kerstboom aan. Voor 5 euro konden er 
lichtjes gekocht worden om aan te steken in de traditionele kerstboom. Dit jaar ging de opbrengst 
van deze actie naar onderzoek naar Sikkelcelziekte. Een ernstige chronische bloedziekte die 
 gekenmerkt wordt door hevige bloedarmoede en het optreden van periodieke pijnaanvallen.

Lichtjesrun door hartje Rotterdam
Meer dan 3000 lopers van de Rotterdam Running Crew renden met 
verlichting een afstand van 3, 6 of 9 kilometer door hartje Rotterdam. 
Een adembenemende vertoning! Lopers konden zich laten  sponsoren 
en droegen zo 26.166 euro bij aan de lichtjesactie. Eind december 
2017 zal opnieuw het startschot voor de Lichtjesrun klinken (houd de 
 website en/of onze social media in de gaten voor de exacte datum).

Lichtjesactie 2016: 

  Kinderen zijn de baas
Energieleverancier NLE weet wat de Kerstwens van Sophietje is: een Kerst 
zonder zieke kinderen. Daarom verkozen zij het Sophia Kinderziekenhuis tot 
hún goede doel en werd er een echte kinderactie georganiseerd. Via  Facebook 
konden kinderen vertellen hoe hun kerst eruit zou zien als zij ‘de baas’ 
 zouden zijn. Dankzij vele donaties en de verdubbelaar van de NLE zelf werd 
het prachtige bedrag van 20.841 euro aan de kerstactie toegevoegd.

Fotogra� e: Sander Monster 

Schuift u graag aan tafel op het derde Lichtjesdiner? 
Noteer dan vrijdag 8 december 2017 in uw agenda. 
Meer informatie volgt in juni, maar vast staat dat het weer 
een sfeervolle avond wordt met een bijzonder programma. 
Voor meer informatie of reserveringen: Paulina Wielaard via 
 pwielaard@vriendensophia.nl en 010-703 67 50.

Mis het niet: 
Het Lichtjesdiner op 8 december 2017  

een sfeervolle avond wordt met een bijzonder programma. 
Voor meer informatie of reserveringen: Paulina Wielaard via 

Gastvrouw Joke Bruijs verwelkomde alle feestelijk geklede gasten. Zangeres 
Alma Nieto en oud-patiëntje van het Sophia, Fieke Matthee, openden de avond 
met hun eigen versie van het lied ‘Schouder aan Schouder’. Artiesten als Gerard 
Cox, Ron Brandsteder en Xander de Buisonjé, verzorgden een sprankelend 
 optreden. Politicus Alexander Pechtold veilde met flair een aantal unieke 
veilingstukken, waaronder een hardloopclinic van ambassadeur Prins Pieter 
Christiaan van Oranje-Nassau van Vollenhoven. Dit alles resulteerde in een op-
brengst van 259.310 euro. Een prachtig bedrag dat wordt besteed aan onderzoek 
om  kinderen met aangeboren en erfelijke afwijkingen een beter toekomst-
perspectief te bieden.
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Kinderen met een zuurstofslang in hun neus? Die vanwege een zeldzame 
longziekte niet kunnen spelen, zwemmen en rennen als hun vriendjes 
en vriendinnetjes? Professor Harm Tiddens en zijn collega’s willen dat 
 verhelpen. De opbrengst van Sporten voor Sophia 2017 draagt daaraan bij.

Harm Tiddens is kinderlongarts en hoogleraar kinderlongziekten, met spe-
ciale aandacht voor de ontwikkeling van de longen. Hij is gelukkig met wat 
in de afgelopen vijf jaar al is bereikt dankzij onder meer sponsorgelden van 
Sporten voor Sophia in 2012.

“Samen met de experts van de afdeling Radiologie hebben we de MRI-scanner 
zó kunnen aanpassen, dat het ook mogelijk is kinderlongen af te beelden. 
Omdat bij MRI geen sprake is van straling, zoals bij een CT-scan, kunnen we 
er ook veilig véél beelden mee maken. Je ziet dan de longen bewegen. Wat 
gebeurt er bijvoorbeeld wanneer iemand hoest of diep inademt?”

MRI voor baby’s 
Een long-MRI-scan is nu mogelijk bij kinderen vanaf zeven jaar. Dankzij 
de opbrengst van de afgelopen editie van Sporten voor Sophia is straks 
nog meer verbetering te realiseren, zodat het apparaat ook kan worden 
 toegepast bij nog jongere kinderen en zelfs bij baby’s. Verder is het moment 
aangebroken om de MRI-scanner in te zetten voor vervolgonderzoek bij 
kinderen van het Sophia Kinderthoraxcentrum.

Eerste stap gezet
In dezelfde vaart als de actie van Sporten voor Sophia is Harm Tiddens en 
zijn team van artsen en onderzoekers van start gegaan. Zo hebben ze nu al 
een speciale baby MRI antenne (zie foto) op zicht laten komen om te testen. 
Deze antenne kost 30.000 euro en is nodig om de MRI geschikt te maken 
voor longonderzoek bij baby’s. 

Tiddens noemt de twee hoofddoelen van deze speciale baby MRI. “Eén: via 
beeldvorming beter begrijpen wat er aan de hand is in de acute vroege fase. 
Twee: bekijken wat op de lange termijn de gevolgen zijn van een vroege 
longoperatie. Wat kunnen we daarvan leren? Moeten we misschien anders 
opereren?”

Geen kijkoperatie meer
Wie kunnen nog meer hun voordeel doen met de MRI-verbeteringen? 
Tiddens: “Bij kinderen met een aangeboren verbinding tussen slokdarm en 
luchtpijp gaan we beter in beeld krijgen wat de restafwijkingen zijn aan hun 
luchtpijp na een operatie.  Bij te vroeg geboren baby’s met longschade willen 
we meer te weten komen over het beloop van de longschade na de intensive 
care-periode. En bij patiënten die zijn geopereerd aan luchtpijp of midden-
rif, kunnen we jaren erna de situatie bekijken en die informatie gebruiken 
om toekomstige operaties te verbeteren. Ook mooi: bij oudere kinderen die 
we verdenken van een afwijking van de luchtpijp kunnen we nu vaak een 
kijkoperatie vervangen door een MRI.  De patiënt hoeft daarvoor niet onder 
narcose en is binnen een half uur klaar!”

Meer lucht voor longpatiëntjes

Dit doe ik!
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Meer dan 2000 sporters en ruim 70 vrijwilligers werkten zich letterlijk 
in het zweet. De reeks aan sportactiviteiten begon 28 januari met Aqua-
sporten voor Sophia en het schoolzwemmen in zwembad Charlois. Het 
was een feestje! Op 10 februari was het de beurt aan de schaatsers. De 
bedrijven teams leken wel te vliegen over de 400 meterbaan bij Sportpark 
Toepad. De curlingcompetitie erna was werkelijk hilarisch. Tot slot werd er 
ge� etst, heel veel ge� etst in het Topsportcentrum Rotterdam. De muziek, 
het licht, het geluid, de brassband en de energie van honderden sporters, 
vrijwilligers en publiek zorgden voor een haast magische sfeer.  

Kinderlongarts Harm Tiddens was zeer onder de indruk toen bekend werd 
dat er bijna een half miljoen euro werd ingezameld voor het onderzoek om 
kinderen met ernstige luchtwegproblemen een beter toekomstperspectief 
te geven. 

Namens alle kinderen, hun families en artsen van het Sophia Kinder-
ziekenhuis wil Stichting Vrienden van het Sophia alle sporters, sponsoren, 
 vrijwilligers en supporters nogmaals bedanken. Zonder deze mensen, 
waaronder u wellicht, zou Sporten voor Sophia niet zo succesvol en 
 gezellig zijn. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om weer van de partij te zijn bij Sporten 
voor Sophia, editie 2018.

www.sportenvoorsophia.nl

Cindy Noordzij, team Boskalis

Recordopbrengst 
Sporten voor Sophia 2017
Sporten voor Sophia. De jaarlijkse traditie om –inmiddels voor 
de 26e keer- op een sportieve manier belangrijk onderzoek te 
steunen, was een groot succes. Het doel voor 2017: meer lucht 
voor kinderen met een afwijking aan de luchtwegen; kinderen 
zoals Juliën (zie artikel voorzijde). De opbrengst was dit jaar 
fenomenaal hoog: 475.580 euro. Een nieuw record!

De aangepaste MRI-scanner

“Dit ziekenhuis biedt 
 patiënten met  complexe 
ziekte beelden zeer  complete 
zorg. Dat  inspireert mij en 
 stimuleert ook mijn eigen 
ontwikkeling. ”

een speciale baby MRI antenne (zie foto) op zicht laten komen om te testen. 
Deze antenne kost 30.000 euro en is nodig om de MRI geschikt te maken 

Tiddens noemt de twee hoofddoelen van deze speciale baby MRI. “Eén: via 
beeldvorming beter begrijpen wat er aan de hand is in de acute vroege fase. 

De aangepaste MRI-scanner

“Dit is een initiatief uit onze eigen stad voor 
onze eigen kinderen. Dan doe je toch mee?”

Wie ben je: 
Patricia Kalkman
Beroep: 
Kinderarts op het kinderthorax-
centrum. Daar wordt intensief samen-
gewerkt in zorg voor patiënten met 
aandoeningen aan het hart, de longen, 
luchtwegen en het middenrif.
Werkzaam in het Sophia: 

“In 2004 startte ik met de opleiding tot 
kinderarts in het Sophia en ik werk er 
nog steeds.”

Motivatie:
“Dit ziekenhuis biedt patiënten met 
complexe ziektebeelden zeer complete 
zorg. Dat inspireert mij en stimuleert 
ook mijn eigen ontwikkeling. Ik ben 
altijd op zoek. Dat is ook het mooie 
aan werken op het Kinderthorax-
centrum. Hier werkt de algemeen 
kinder arts samen met alle disciplines. 
Er wordt breder gekeken dan alleen 
het ‘hoofdprobleem’. Je zit ook in de 
kern van onder zoek, onderwijs en 
zorg innovaties. Het project Samenzorg, 
waarbij ouders op een nieuwe manier 
betrokken worden bij de behandeling 
van hun kind is hier een voorbeeld van.”

Missie:
“Ik hecht belang aan samenwerken, in 
de breedste zin van het woord. Dus 
onderling, met ouders maar ook 
in de zorg, het onderwijs en in de 
opleiding. Ik ben lid van de Landelijke 
Stuurgroep cursorisch onderwijs voor 
arts- assistenten en geef zelf les in de 
bachelor geneeskunde. Ik zie het als 
groot goed de studenten te laten zien 
dat samenwerken een basis is waarop 
je kunt bouwen en waarmee je het 
meest bereikt.”

Vrije tijd: 
“Ik speel viool. In een symfonieorkest 
en een kwartet maar binnenkort ook in 
het EDO, het Europees Dokters Orkest. 
Daar krijg ik eind mei mijn vuurdoop 
tijdens ons eerste concert in Nederland 
in de Doelen. Ik kijk ernaar uit om te 
spelen met internationale collega’s en 
hiermee een bijdrage te leveren aan 
het goede doel: het project ‘Muziek 
als medicijn’.” Meer informatie over 
dit bijzondere concert is te vinden op 
pagina 4.
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Leerlingen van de 
Jenaplanschool in 
Vlaardingen lopen voor 
Sophia
Drijvende kracht achter de sponsorloop was 
Lars Huizinga, intens betrokken bij het goede 
doel én de kinderen van de Jenaplanschool. De 
kinderen waren echte helden en liepen maar 
liefst 2.210 euro bij elkaar! Een bijdrage die 
ten goede zal komen aan het onderzoek naar 
luchtwegafwijkingen bij kinderen. 

Redactie
Inge Valkis
Chrisje Seijkens

Copy
Marije van den Bovenkamp
Sabine Bison
Gerben Stolk

Fotogra� e
Sabine Bison
Jurgen Jacob Lodder
Gerard Maaskant
Paul Mertens
& eigen beeld

Creatie en vormgeving
Maan.nl concept & creatie

Canule
Kort na zijn geboorte werd Juliën geopereerd. “De 
KNO-arts van het Sophia heeft de buis kunnen 
splitsen door er een stukje spierweefsel tussen te 
hechten”, vertelt Heleen. “Daarna was zijn lucht-
pijp nog erg slap en vernauwd. Hij heeft toen een 
tracheacanule gekregen, een buisje in zijn keel waar 
hij door ademt en de beademing  op kan worden 
aangesloten. Vanwege zijn kleine maag wordt hij 
via een sonde rechtstreeks op zijn darmen gevoed. 
Juliën heeft zoveel pech en complicaties gehad dat 
hij 20 maanden op de Kinder Intensive Care moest 
blijven voordat hij eindelijk naar huis mocht. Dat 

was een zware periode. Om een en ander van me af 
te schrijven ben ik gaan bloggen  
(www.nikszekerallesmogelijk.nl). We logeerden 
vaak in het Ronald McDonald huis omdat de afstand 
naar Twente, onze woonplaats, ver was. Het was zo 
� jn om in de buurt te kunnen zijn.” 

Gemengde gevoelens
Op de vraag hoe Juliën alles ervaart, is Heleen 
duidelijk: “Hij vindt het verschrikkelijk om naar 
de slaapdokter te gaan. Hij heeft ook al zoveel 
operaties gehad: aan zijn luchtpijp en slokdarm, 
zijn maag omdat zijn maagklepje niet werk-
te, zijn darmen om de sonde aan te leggen…. 
Aan de andere kant is het altijd ook een soort 
thuis komen omdat Juliën zo lang en vaak in het 
Sophia is geweest. Hij kent zo ongeveer iedereen. 
Als ouders gaan we iedere keer met gemengde 
gevoelens naar ‘het westen’. Aan de ene kant is 
het � jn om de mensen te zien en spreken die zo 
lang voor Juliën hebben gezorgd; aan de  andere 
kant breekt mijn moederhart als ik hem zo 
 verdrietig zie.” 

Doorzetter
Juliëns leven is één grote uitdaging. Heleen: 
“Niks is vanzelfsprekend voor hem, al heb ik 
niet het idee dat hij dat zelf ook zo ervaart. Zijn 
 uitdagingen zijn vooral lichamelijk. Soms vindt 
Juliën het erg oneerlijk dat hij een canule heeft 
en zo vaak naar het ziekenhuis moet.  Zwemmen 
bijvoorbeeld, is voor hem niet mogelijk. 
 Tegelijkertijd is hij ook dat gewone jongetje dat 
van dino’s en gamen houdt en voor wie bioloog 
Freek Vonk een superheld is. Sinds dit jaar gaat 
Juliën naar een reguliere basisschool. Hij zit in 
groep drie en het gaat heel goed. In het begin 
vond hij het wel moeilijk om anders te zijn, maar 
nu de nieuwigheid er af is, is hij gewoon ‘one 
of the guys’. Juliën is  een doorzetter en we zijn 
super trots op hem, net als zijn kleine zusje.” 

Toekomst
Hoe ziet het gezin de toekomst? “We kijken 
niet zo ver vooruit”, aldus Heleen. “Het gaat nu 
goed met Juliën en hij is gelukkig. Hij is van ver 
 gekomen en dat maakt ons erg dankbaar er trots. 
We willen vooral genieten van de leuke dingen 
en van elkaar.” 

Barrel challenge voor 
het Sophia 

Met een oud barrel van Rotterdam naar het 
 koude Scandinavië rijden en geld  inzamelen 
voor het Sophia. Dat is wat Jessy en zijn  vrienden 
wilden doen. Met twee oude Mitsubishi 
 Carisma’s legden ze een weerbarstige reis af van 
3882 kilometer, zonder ongelukken of auto-
pech!  Sophietjes Superaapje mocht ook mee op 
 avontuur. Met deze reis brachten de heren 
het mooie bedrag van 1363 euro bijeen 
voor het Sophia. 

Afstudeerders investeren 
in carrières

Afstudeerders van de Rotterdam School of 
Management hebben de opbrengst van hun 
afstudeer borrel gedoneerd aan het Sophia 
Kinderziekenhuis. Zo helpen ze kinderen om 
in de toekomst wellicht ook een mooie  carrière 
 tegemoet te gaan. Het prachtige bedrag van 
10.780 euro wordt besteed aan onderzoek 
naar aan geboren afwijkingen bij kinderen. Wij 
 bedanken hen hartelijk voor dit gebaar.

Sophietjes 
agenda

Vervolg pagina 1

10 mei 
FunRun Feyenoord

Loop je ook mee langs, door en in het 
mooiste stadion van Nederland: 
De Kuip? Inschrijven kan via 
www.feyenoord.nl/funrun

13 mei 
Cars & Kids

Een autorit voor de patiëntjes van 
het Sophia Kinderziekenhuis in 
 supercoole auto’s.

28 mei 
Familieconcert Doktersorkest 
(EDO)

Een bijzonder concert (voor het hele 
gezin) door het Europees dokters-
orkest.  Kijk voor kaarten op  
www.dedoelen.nl/agenda

24 juni 
Sprinting Sophia

Een tourrit voor patienten met 
gave sportauto’s welke jaarlijks 
wordt  georganiseerd door rotary 
 Delfshaven. Opgeven via 
pwielaard@vriendensophia.nl

25 juni
Like2Swim

Zwem mee tijdens één van de meest 
unieke openwaterwedstrijden in de 
haven van Rotterdam. 
www.like2swim.nl 

18 en 19 augustus 
De omloop

Zin in een wandeling op het 
 voormalige eiland Goeree- 
Overflakkee? Schrijf je in via 
www.dewandeltocht.nl 

26 augustus
Truckshow Numansdorp

Een indrukwekkende truckshow in 
het Zuid-Hollandse Numansdorp. 
www.truckshownumansdorp.nl

31 oktober
Dutch4kids Golfevent

Een spectaculaire golfdag met veiling 
en loterij. Meer informatie via 
pwielaard@vriendensophia.nl

Uitgebreide informatie over deze 
activiteiten kun je bekijken in de 
 evenementenkalender op de website: 
www.vriendensophia.nl

4

Colofon

Vraag: 

“Als ik eenmalig een bepaald bedrag schenk aan de 
 Stichting Vrienden van het Sophia, kan ik dat als privé-
persoon dan aftrekken van de belasting?” 

Antwoord: 

Jazeker, schenkingen aan (goedgekeurde) goede doelen 
zijn inderdaad aftrekbaar. Dit heet: persoonsgebonden 
 aftrek. U kunt dit op het aangiftebiljet inkomsten belasting 
aangeven onder de vraag ‘als u of uw � scale partner in 
2015 giften deed’. Hoeveel van uw gift aftrekbaar is voor 
de belasting en wat de gift u daardoor uiteindelijk gaat 
kosten, kunt u berekenen via 
www.berekenhet.nl/giften

Stel dat u € 10,00 per maand  doneert. 
Dat is € 120,- per jaar. 

Als u in de inkomstenschijf van 42 procent valt, 
kunt u ruim € 50,- van de Belastingdienst terugkrijgen.

Het kost u dus € 70,- 
maar u  ondersteunt ons met € 120,-! 

Meer informatie
Meer informatie over periodieke schenkingen vindt u op de website 
van de belastingdienst en op www.vriendensophia.nl.

Rekenvoorbeeld periodieke schenking

Uw gift aftrekbaar 
voor de � scus

“We willen vooral genieten van 
de leuke dingen en van elkaar.”

€ 120,-

€ 50,-

€ 70,-

Na 20 maanden op de IC, mocht Juliën eindelijk naar huis

Acties, groot en klein. Er zijn veel bijzondere manieren waarop 
er geld opgehaald wordt voor het Sophia Kinderziekenhuis:

Belastingtip
Als u minimaal 5 opeenvolgende jaren schenkingen wilt doen aan 
 Stichting Vrienden van het Sophia, dan kunt u gebruik maken van de 
‘ periodieke  schenking’. Uw donaties zijn dan volledig aftrekbaar. 

Fotogra� e: Herman van Nieuwenhuizen

Muzikale artsen

Op zondag 28 mei 2017 staat er iets unieks te 
 gebeuren: dan speelt het Europees Dokters 
 Orkest (EDO) in Nederland in De Doelen in 
Rotterdam. Dit bijzondere orkest bestaat uit zo’n 
100 artsen uit heel Europa. Het is een concert 
voor het hele gezin. Frank Groothof vertelt, onder 
begeleiding van het orkest een spannend verhaal 
over Peer, een dappere maar niet zo brave 
jongen, die de wijde wereld intrekt. De avonturen 
van Peer Gynt worden aangevuld met muziek uit 
Harry Potter � lms en het beroemde An  American 
in Paris van George Gershwin. Een bijzondere 
muzikale belevenis!

De opbrengst van het concert gaat naar het 
 project ‘Muziek als medicijn’ van het Sophia 
Kinder ziekenhuis waarbij de invloed van muziek 
op de hersenen in relatie tot angst, stress en pijn 
wordt onderzocht.

Meegenieten? Kaartjes zijn te verkrijgen via 
www.dedoelen.nl/agenda


