Stichting Vrienden van CityKids
Samen Sterk voor zorgintensieve kinderen en hun gezin
Rotterdam, 23 oktober 2020
Lieve kinderen, beste collega’s,
Wat keken we er weer naar uit: Eindelijk weer een zwemuitje in Zwembad Oostervant in Rotterdam.
Precies 2 jaar geleden was het eerste zwemuitje in de herfstvakantie, gewoon om even te proberen hoe de
kinderen en hun gezin dit zouden vinden. Het was zo’n succes dat we dit uitje elke schoolvakantie op de
kalender hebben gezet.
Dit jaar lag de focus op activiteiten op locatie en waren er maar 2 uitjes: Blijdorp en uiteraard het
zwemuitje (voor meer locaties). Zo weinig uitjes…………blijkbaar had iemand een vooruitziende blik want
door Corona konden ook deze 2 uitjes helaas niet doorgaan. Dus ook het zwemuitje van vandaag is in het
water gevallen en moeten jullie helaas op het droge blijven.
Wij van de Vriendenstichting vinden dat super triest en we voelen met jullie mee. Om jullie toch een
plezierige dag te bezorgen, hebben we een reddingsplan bedacht. We gaan jullie verrassen met een aantal
leuke kadootjes: Voor elke groep hebben we een JBL speaker zodat jullie met z’n allen naar muziek kunnen
luisteren. Altijd gezellig toch?!? De speakers zijn mogelijk gemaakt door Stichting Best, een Rotterdamse
stichting van studenten die de leus heeft “Ons BeST(e) beentje voor 010” (en ja hoor nu ook voor 070..).
Zij hebben ook de Lotte en Max poppen gesponsord. En per locatie
hebben we nog 4 leuke dingen uitgezocht bij Het Knuffelkontje.
Knuffelen is in Corona tijd zo goed als in de ban maar Het Knuffelkontje
vaart er wel bij. Ze hebben leuke spullen zoals de met olie en water
gevulde spulletjes. Let op: dit is geen speelgoed. Kinderen mogen hier
alleen naar kijken. Als het valt is het kapot. Voor De Parel en Het Roer hebben we een nieuw spel met
zuignapjes. Jullie zijn onze proefkonijntjes. We zijn benieuwd hoe de kinderen dit vinden. En sowieso zijn
we benieuwd of jullie blij zijn met de kadootjes. We zien jullie reactie graag tegemoet.
Veel plezier met elkaar en zien de fotootjes weer graag tegemoet,
Lieve groet,
Nicoline van Rappard
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