
Ronald McDonald Huis Leiden

Een thuis ver van huis
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“Iedere dag is weer spannend, dus wij 

proberen ze hier zo veel mogelijk te ontzorgen 

voordat ze weer een dag naar het ziekenhuis 

moeten,” aldus Nancy Haanappel. Zij is de 

manager van het Huis en het aanspreekpunt 

voor de gasten.

DE GESCHIEDENIS VAN HET RONALD 

MCDONALD KINDERFONDS

In 1974 opende het eerste Ronald McDonald 

Huis in Philadelphia, Amerika. Een oncologe 

zag hoe moeilijk het voor ouders van zieke 

kinderen was om hun kind steeds weer te 

moeten achterlaten. En al helemaal als zij ver 

van het ziekenhuis woonden; de afstanden in 

Amerika zijn bovendien erg groot. Zij kwam 

met het idee om een ‘halverwegehuis’ te 

bouwen. In samenwerking met een bekend 

american football team organiseerde zij een 

benefietwedstrijd. Het geld om een huis te 

kunnen openen was er, maar dat is nog niet 

voldoende. Zo’n huis moet ook draaiende 

gehouden worden. Daarom begon de 

samenwerking met McDonald’s. In ruil voor 

de donatie zou het huis de naam Ronald 

McDonald dragen. Ondertussen zijn er al ruim 

350 Ronald McDonald Huizen over de hele 

wereld en 12 in Nederland. 

HET HUIS LEIDEN

Het Huis in Leiden was het vijfde huis in 

Nederland en kon afgelopen jaar alweer 

het 25ste jubileumjaar vieren. 15 jaar 

geleden kwam er ook een Huiskamer 

bij in het ziekenhuis, waar de ouders de 

ziekenhuiswereld ook even achter zich kunnen 

laten. Het Huis zelf heeft 19 slaapkamers waar 

de ouders (en broertjes of zusjes) de kans 

krijgen om tot rust te komen. De kamer is hun 

eigen plekje, maar in de gezamenlijke ruimten 

kunnen zij ook andere ouders tegenkomen. 

Nancy: “Voor veel ouders is dit juist heel fijn. 

Soms voelt het voor hen of ze de enige op 

de wereld zijn met een ziek kind. Door met 

lotgenoten te praten, voelen ze zich niet alleen. 

Ze vinden veel steun bij elkaar.” 

In een prachtig, oud pand in een woonwijk vlak bij het Willem-
Alexander Kinderziekenhuis (onderdeel LUMC) staat het Ronald 
McDonald Huis Leiden. In dit huis kunnen ouders, van wie 
hun kind in het ziekenhuis ligt, even ontspannen en de batterij 
opladen. En tóch zijn ze dicht bij hun kind.
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Een groot team vrijwilligers, zorgt samen met 

het management voor het reilen en zeilen 

van het Huis. Zij zorgen o.a. voor de in- en 

uitschrijving van de gasten en houden het Huis 

schoon, netjes en gezellig. In totaal werken 

er 155 vrijwilligers voor het Ronald McDonald 

Huis Leiden en de Huiskamer. Zij werken 

allemaal in diensten van drie uur en zo vullen 

zij allemaal een gaatje in het rooster. “Dankzij 

de vrijwilligers kunnen wij werken zoals we nu 

doen. We zijn een stichting en moeten dus zelf 

zorgen dat we het ieder jaar weer rond krijgen. 

We moeten het dus hebben van de kleine 

bijdrage die we van ouders vragen – ouders 

betalen 15 euro per nacht – en natuurlijk van 

donaties. Daarom zijn we zo blij met alles wat 

particulieren en bedrijven voor ons doen.” 

DONATIES

Op allerlei manieren zamelen mensen geld 

in voor het Huis. Dit doen zij onder andere 

door aan acties mee te doen die het Huis 

zelf organiseert, zoals een hardloopwedstrijd, 

fietswedstrijd en golftoernooi. Maar er zijn 

ook genoeg particulieren en bedrijven die 

hun eigen acties starten, zoals een meisje dat 

statiegeldflessen verzamelde om het statiegeld 

te kunnen doneren. Of een stel dat tijdens een 

jubileumfeest geen cadeaus vraagt, maar een 

donatie aan het Huis. 

Naast alle donaties in de vorm van geld, 

krijgt het Huis ook veel donaties in natura: de 

meubels zijn gedoneerd door Rivièra Maison 

en Sligro zorgt voor wc-papier. “Als je ziet hoe 

veel wc-papier erdoorheen gaat per jaar, dat 

is echt veel. Niet veel mensen denken daar 

over na, maar dat is heel belangrijk. Hetzelfde 

geldt voor bloemen. Iedere week komt een 

vrouw, van wie haar man op de veiling werkt, 

een verse bos bloemen in het Huis en de 

Huiskamer zetten. Daar worden mensen blij 

van.”

RONALD MCDONALD BUSINESS BREAKFAST

Naast alle acties is het Ronald McDonald 

Huis Leiden begunstigde van twee bijzondere 

businessclubs: één in Leiden en één in Alphen 

aan den Rijn. Organisaties of ondernemers die 

lid worden van het Ronald McDonald Business 

Breakfast betalen een klein contributiebedrag 

van ongeveer E 245,- per jaar. Vervolgens 

kunnen zij maandelijks deelnemen aan 

een netwerkontbijt. Iedere maand, op de 

derde donderdag tussen 8:00 en 9:00 uur, 

organiseert een van de leden het ontbijt. 

Hierdoor zijn er bijna geen kosten (en ontvangt 

het Huis ieder jaar een mooie cheque). “Op 

een informele manier kunnen leden netwerken, 

onder het genot van een lekker ontbijtje. 

Omdat het ontbijt steeds door een ander lid 

georganiseerd wordt, kom je op veel locaties. 

En je bent niet verplicht om te komen, wat 

bij veel businessclubs wel het geval is. Het 

is heel simpel en voor bedrijven kost het 

relatief weinig. Het is een leuke manier om te 

netwerken en je doet ook nog eens iets voor 

een goed doel. Een echte win-winsituatie!”

De Bink is lid van de businessclub en was 

vorig jaar aan de beurt om het netwerkontbijt 

te organiseren. Als extraatje werd er een 

bouwplaat van het Huis overhandigd tijdens 

het ontbijt (zie pagina 8: De Specialist). “We 

waren zo blij verrast. Meteen hebben we de 

bouwplaat gedeeld via social media en hier 

kwamen zo veel reacties op. Het waren bijna 

allemaal oud gasten die een band hebben 

met het Huis. Zij hebben de bouwplaat samen 

met hun kind in elkaar gezet. Het is een 

goed middel om op een positieve manier te 

bespreken wat er is gebeurd. De kinderen 

hebben vaak geen idee waar hun ouders heen 

gingen, terwijl het Huis een groot deel van hun 

levens was. Zij vonden het daarom fantastisch 

dat deze bouwplaat er was. Zo zie je maar wat 

een belangrijk anker het Huis is geweest in 

hun levens.”

Wilt u meer weten over wat u voor  

het Huis kunt betekenen? Ga naar  

www.ronaldmcdonaldhuisleiden.nl. Ook voor 

meer informatie over het Kinderfonds kunt u 

op deze site terecht. Wilt u meer informatie 

over de businessclub? Neem dan een kijkje 

op www.rmbb.nl.
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