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Het ontstaan van Stichting Zorgeloos Kind 
 
 

Oprichter ‘Aart van Meerveld’ is al vanuit zijn jeugd zeer actief in verschillende sporten. Ook zijn 

liefde voor de racerij (met name motorrace) is al vroeg met de paplepel bij hem ingegoten. Zo is hij 

in 1997 actief begonnen met het opzetten van een motorraceteam. Het was een mooi begin van een 

goed opgezet raceteam en kende al snel verschillende successen op Nationaal niveau. 

 
In het jaar 2001 werd een goede vriend (ook groot fan van de racerij) van Aart van Meerveld ongeneeslijk 

ziek en op 9 augustus 2002 is hij aan de gevolgen van kanker overleden na een lange lijdensweg. Dit was 

voor Aart de trigger om zijn hobby te koppelen aan het goede doel en zo is in 2003 Stichting Racen 

tegen Kanker ontstaan. 

 
Het doel was om in 2003 geld bij elkaar te racen voor KWF Kankerbestrijding en wij hebben een concept 

bedacht waarop wij als doel hadden gesteld om 2000 Euro bij elkaar te krijgen. Einde van het jaar 2003 

hadden wij het mooie bedrag van 14.200 Euro bij elkaar gekregen en uiteraard dat overhandigd aan KWF 

Kankerbestrijding. 

 
Begin 2004 is het idee ontstaan om met de Stichting veel meer individuele hulp te gaan bieden en 

niet het geld te doneren aan een grote organisatie. Onze doelgroep is toen ‘kinderen met kanker’ 

geworden en wij zijn toen zelf evenementen gaan opzetten en individuele hulp gaan bieden aan 

mensen die door de ‘kanker’ van hun kind in de problemen waren gekomen. 

 
In 2012 kregen wij steeds meer vragen vanuit de ziekenhuizen waarom wij alleen bestemd waren voor 

kinderen met kanker en uiteraard hebben wij daar samen goed over nagedacht. Zo hebben wij in 2013 

besloten om onze doelgroep bij te stellen en onze naam definitief te wijzigen in Stichting Zorgeloos Kind. 

Onze missie is nu: gezinnen helpen waarvan een kind is getroffen door een ernstige of langdurige ziekte.  

 
Wij organiseren evenementen voor ‘zieke’ gezinnen en daarnaast helpen wij gezinnen ook individueel 

wanneer zij door de ziekte van hun kind in de financiële problemen zijn gekomen. Onze dekking is 

Nationaal en de gezinnen komen uit alle delen van het land. Wij hebben ook contact met de 

ziekenhuizen kriskras door het hele land. 

 
 
 

100% vrijwillig 
 

Al  ruim 16 jaar helpen wij heel veel gezinnen met heel veel passie en plezier. Dit doen wij tot op de 

dag van vandaag 100% op vrijwillige basis. Het is altijd de intentie geweest om geen betaalde 

mensen aan te nemen en nog steeds redden wij het op deze manier. Heel veel vrijwilligers zijn 

zelfstandig ondernemers die al hun vrije tijd stoppen in de Stichting. Het is niet in geld uit te drukken 

wat wij hier allemaal voor terug krijgen en juist dat geeft telkens weer de energie om door te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultaten van de afgelopen jaren 
 
 

Wij hebben in 16 jaar enorm veel gedaan en wij hopen dit nog heel lang vol te houden. Hieronder 

een greep uit de hulp/steun die wij hebben geboden of als groep of individueel. Het is slechts een 

selectie van de uitgevoerde projecten, maar wij zijn uiteraard trots op al onze uitgevoerde projecten. 

 

 

 

Als VIP te gast op de motorraces 
 

 

Bijna iedere wedstrijd van het 

motorraceteam ‘SWPN official Partner of 

Stichting Zorgeloos Kind’ zijn wij met de 

Stichting te gast met heel veel gezinnen. 

Deze gezinnen krijgen een VIP dag waarbij 

alles is geregeld en verzorgd. Zij mogen de 

races bekijken vanuit een zeer luxe VIP-

box en dit uiteraard met eten en drinken. 

Zij ontmoeten de coureurs en krijgen een 

rondleiding zodat zij weten hoe alles 

werkt. Zij beleven hier een dag waarbij zij 

even kunnen vergeten dat de kinderen 

ziek zijn en wat soms nodig is om de 

batterij weer op te laten om klaar te zijn 

voor een volgende operatie of 

behandeling. 

 

 

 

Te gast bij Max Verstappen 

 

Al een aantal jaren hebben wij een goed 
contact met Max Verstappen. Wereldwijd krijgt 
hij vele verzoeken per week om iets te doen 
voor een ziekenhuis of een goed doel. Hij doet 
dit alleen en exclusief voor Stichting Zorgeloos 
Kind. Jaarlijks hebben wij tijdens de Jumbo 
Racedagen een prachtige plekje op het circuit 
van Zandvoort waar per dag 15 gezinnen 
uitgenodigd worden. Max komt dan zelf langs en 
kan iedereen hem vragen stellen en uiteraard 
met hem op de foto. Een unieke gebeurtenis 
waar wij heel veel kinderen erg blij mee maken 
en kinderen al heel lang naar uit kijken 
 

 

 

 

** Duncan hier op de foto met Max Verstappen is in 2017 overleden. Max was zijn held en de             

foto staat nog steeds op zijn graf te pronken 

 

 

 

 

 



 

 

  

Ballonvaarten 
 

Samen met 2 andere Stichtingen hebben 

wij in 2010 een eigen luchtballon 

aangeschaft. Deze luchtballon heet ‘Onze 

Ballon’ en is voorzien van een speciale 

ingerichte mand om zo ook ernstig zieke 

kinderen te laten kunnen genieten. Wij 

maken tussen de 15 a 20 vaarten per 

jaar met 8 personen (ouder met ziek 

kind) en geven ze zo een onvergetelijke 

ervaring. Wij gaan met de ballon door 

heel Nederland om te proberen dat de 

zieke kinderen zo min mogelijk reistijd 

hebben en dus nog zoveel mogelijk 

energie overhouden aan de prachtige 

vaarten die wij maken. Uiteraard kunnen 

wij varen van ongeveer April t/m Oktober 

en in de winter houden wij groot 

onderhoud aan onze apparatuur 

 

 

 

 

 

Te gast bij Eredivisie wedstrijden 

 

Wij hebben een samenwerking met een 

paar voetbalclubs waar wij ieder jaar 

een paar wedstrijden kunnen bezoeken 

met ongeveer 7 gezinnen per wedstrijd. 

Uiteraard zitten de gasten allemaal VIP en 

kunnen de wedstrijd ook van binnen 

bekijken. Alles is dan weer verzorgd en 

natuurlijk komen er ook voetballers langs 

om met hen op de foto kunnen en een 

handtekening te zetten. De 

accommodaties zijn ingericht om 

rolstoelen te ontvangen, dus volledig 

geschikt voor onze doelgroep. De 

ervaring voor deze kinderen is 

fantastisch en geven de kids het gevoel 

om er echt weer helemaal bij te horen. 

Wij zijn trots op de samenwerking met 

deze voetbalclubs. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 Een lang weekend verzorgd naar de Efteling 
 
Ieder jaar gaan wij met een groep van 10  

a 15 gezinnen met vakantie en de laatste 

jaren is dat naar de Efteling geweest en 

uiteraard slapen onze gasten dan in het 

Eftelinghotel. Prachtig om te doen en om te 

zien dat zij even uit het ‘ziek’ zijn om de 

accu weer op te laden. Alles is in dit 

weekend verzorgd. Het gaat er om deze 

gezinnen het weekend te ontzorgen en om 

ze een onvergetelijk weekend te kunnen 

bezorgen. 

 

Vorig jaar zijn wij rond de Kerst geweest 

en met de sneeuw erbij was het feest echt 

compleet voor de WinterEfteling. De 

gezinnen hebben zo genoten van alle 

attracties en het feit dat alles voor hen was 

geregeld, dat ook deze editie voor ons ook 

weer heel erg geslaagd was.  

 

** Het meisje op de foto is Rabab Mhadi 

en zij is op 28 februari 2019 overleden 

op 5-jarige leeftijd. Zij had nog nooit 

sneeuw gezien en wat heeft zij genoten 

tijdens deze bijzonder vakantie. 

 

 

 

 

 

 

De behandeling voor Robin in Duitsland 
 

 
Robin was een vrolijke jongen uit het noorden van het land en is in zijn 

korte leven meer dan 70x geopereerd en heeft heel veel tijd in het 

ziekenhuis doorgebracht . Robin heeft een afwijking waardoor hij sterk 

vergroeid en steeds krommer wordt. In Duitsland zou hij behandeld 

kunnen worden door een intensieve therapie van 4 weken. Helaas was 

de verzekering het er niet mee eens en die wilde de kosten van 15.000 

Euro niet betalen. Vader heeft bij ons aangeklopt en wij hebben deze 

behandeling betaald. Het resultaat was gigantisch en hij kan nu een 

stuk rechter op lopen en kan gewoon weer naar voren kijken. 

Prachtig om te mogen doen. 

 

 

Robin was wel dusdanig ziek dat hij zijn strijd niet zou winnen.     

Op 6 november 2018 is Robin overleden op 15 jarige leeftijd.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vijver voor Youri 
 

Youri was een jongen van 16 jaar, toen 

hij te horen kreeg dat hij niet meer te 

genezen was. Als enorme 

visliefhebber, was hij vooral bang dat 

hij niet tot het eind van zijn leven zou 

kunnen blijven vissen. Wij werden 

benaderd door het OMC (Prins Maxima 

Centre) of wij eens wilde kijken of wij 

iets voor dit gezin konden betekenen. 

In korte tijd werd een enorme operatie 

in gang gezet om in de achtertuin van 

dit gezin in Lierop een vijver aan te 

leggen van 40 x 40 meter. Weken 

achter elkaar werd er enorm hard 

gewerkt om zo de laatste wens in 

vervulling te laten gaan. En zo werd er 

half januari 2018 een prachtige vijver 

aan Youri overhandigd. Hier heeft hij 

nog een aantal weken kunnen vissen tot hij op 1 maart 2018 is overleden. Deze vijver is nog steeds 

de Youri-vijver en vervult een belangrijke rol in verwerking van dit grote verlies voor het hele gezin 

 

 

Verbouwing huis in Almelo 

 

 
Via het PMC (Prins Maxima Centre) 

kregen wij het verzoek om dit gezin uit 

Almelo te helpen. Hun oudste zoon is 

ernstig ziek en moest samen met een 

broertje en zusje op 1 kamer slapen. 

Door de ziekte is dit helemaal geen 

goede combinatie en daarom moest er 

een slaapkamer bijkomen in dit ‘kleine’ 

huis. Het huis hebben wij in 2018 

grondig aangepakt en gezorgd voor 

een prachtige slaapkamer, zodat er nu 

weer rust in het huis en het gezin zich 

kan gaan richten op de genezing van 

hun oudste zoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rolstoelbus voor Jayvano 

 
26 November 2017 veranderde het 

leven van de familie Brouwer. Zij 

bevielen van een knappe jongeman 

Jayvano, broertje van 2 knappe dames 

Chayenne en Djaylin. Na 5 dagen kwam 

de schrik van hun leven en hadden ze 

Jayvano stervende in hun armen. Met 

spoed naar naar het ziekenhuis waar 

vervolgens de doctoren het niet meer 

wisten en er een Neonatolochisch team 

vanuit Nijmegen ze kwam ophalen. Ze 

kwamen op de Intensive Care voor 

baby’s terecht in Nijmegen. Na precies 

een week hadden ze een gesprek met 

de artsen en de schrik was van hun 

gezichten af te lezen.  

 

 

 

 

 

Hij heeft het Sensenbrennersyndroom. 

De wereld stortte in na alle bevindingen 

die ze te horen kregen over dit 

syndroom. Een aantal kenmerken bij 

Jayvano zijn: Jayvano is klein en heeft 

hele klein handjes. De gebogen botten 

die in de ribbenkast horen zitten in zijn 

armen en benen, maar de rechte botten 

van de armen en benen zitten in zijn 

ribbenkast. Ook zal er in de toekomst 

een niertransplantatie en 

levertransplantatie nodig zijn, omdat zijn 

nieren en lever aangetast zijn door zijn 

ziekte en zo kunnen wij nog wel even 

doorgaan. 

 

Door de ziekte van Jayvano is een 

rolstoelbus een vereiste en via het 

ziekenhuis in Nijmegen kregen wij het verzoek om dit gezin te helpen. Wij zijn druk aan het werk gegaan 

en zo konden wij begin 2019 een prachtige rolstoelbus overhandigen aan dit gezin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quarantainekamer bouwen in Venray 

 

 

 
Liyana was een prachtig meisje van 2 jaar in een warm gezin in Venray. Liyana was ernstig ziek en zou 

ook niet meer beter worden. Het gezin wilde zo lang als mogelijk haar thuis houden en verzorgen en zo 

kregen vanuit het ziekenhuis in Utrecht de vraag of wij wat konden betekenen voor dit gezin bij het maken 

van een Quarantainekamer. Uiteraard zijn wij hard aan de slag gegaan om dit verzoek uit te voeren.                

De kamer was bijna klaar en toen is Liyana overleden. Is overleg met het gezin hebben wij deze kamer 

helemaal afgemaakt om het zo toch Liyana’s kamer te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begrafenissen bijwonen 
 

 
 

Helaas hebben er in de tijd dat wij bestaan al vele kinderen hun ‘oneerlijke’ gevecht verloren tegen de 

ziekte en zijn dus overleden. Wij gaan naar iedere begrafenis toe om steun te betuigen en onderhouden 

ook nog steeds contact met de gezinnen om ze te helpen bij het grote verlies. Onze speciale trailer en 

ook de racemotoren van SWPN dragen ook het In Memoriam boek waarop alle namen staan van de 

overleden kinderen. Zo gaan zij nog iedere dag met ons mee en wij nodigen ook nog steeds de ouders 

uit om te kijken hoe hun Kanjer nog altijd met ons mee racet. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Wat zijn de plannen voor het jaar 2021? 
 
Alles is even veranderd met de komst van corona in maart afgelopen jaar. Gelukkig hebben w ij de reis naar 
EuroDisney nog kunnen maken en is niemand daar ziek geworden door Covid-19. Wij hadden best veel 
plannen dit jaar. Wij zouden naar voetbalwedstrijden, naar motorraces en veel ballonvaarten gaan maken, 
maar helaas zette Corona een dikke streep door al deze plannen.  
 
Uiteraard is het belangrijk voor ons doelgroep om geen corona op te lopen, omdat deze kinderen al zeer 
kwetsbaar zijn. Wij hebben daarom ook al in april besloten om in 2020 geen evenementen te organiseren 
en hopen dat er snel een vaccin zal zijn, waardoor wij onze werkzaamheden in 2021 weer op kunnen 
pakken en het liefst nog intensiever dan ooit.  
 
Wij hebben dit jaar gelukkig toch nog wat kunnen betekenen voor een aantal gezinnen. Zo hebben wij de 
familie Louwes geholpen met het realiseren van een Snoezelkamer en hebben wij Dano geholpen met het 
opnieuw leren lezen. De korte verslagen vindt u hieronder in het verslag. 
 

Snoezelkamer voor de familie Louwes 
 
De familie Louwes heeft vier kinderen. Twee van de vier kinderen hebben de ziekte van Leigh, wat een 
zeldzame en ernstige stofwisselingsziekte is. Door deze ziekte worden de hersencellen steeds meer 
beschadigd en kunnen ze steeds minder functioneren met als gevolg: vroegtijdig overlijden.  
Het plan van de familie Louwes was om een snoezelkamer te maken aan huis voor de kinderen.                    
Een snoezelkamer is een kamer waarin je kunt ontspannen. Overal staan veel spullen die je kan voelen,  
er zijn zeepbellen en kleuren, je ruikt geuren en hoort geluiden. Je gaat liggen op een waterbed en door 
alles om je heen kan je heerlijk wegdromen en rustig worden. Echt ideaal voor dit gezin.  
 

 
 
Stichting Zorgeloos Kind heeft gezorgd dat deze snoezelkamer gerealiseerd is bij de familie Louwes zodat 
ze nog optimaal van elkaar kunnen genieten. Verwacht wordt is dat beide kinderen geen 10 jaar zullen 
worden 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dano leert opnieuw lezen! 
 
De 11 jarige Dano had een kinderfeestje waar het vreselijk mis ging. Hij viel van een stoel en liep daarbij 
ernstig hersenletsel op. Alles moest Dano weer opnieuw leren, maar alleen het lezen bleef heel erg achter.   
Dat frustreerde hem verschrikkelijk en de ouders gingen zoeken naar een oplossing. Deze was er wel degelijk 
en dat was de MNRI -behandeling. Dit is een reflex re-integratie therapie die hem zou moeten kunnen helpen. 
Helaas was deze behandeling zeer kostbaar en wij zijn blij dat wij Dano hebben geholpen om deze 
behandeling mogelijk te maken. De resultaten waren verbluffend en Dano is met hele grote stappen vooruit 
gegaan. Hij zit weer goed in zijn vel en het gaat gelukkig heel goed met hem. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Waarvoor hebben wij uw hulp nodig? 
 

 
 
 
Door corona is de vraag voor een nieuwe reis vanuit de ziekenhuizen enorm. Wij hebben in maart van dit jaar 
gelukkig nog onze reis kunnen maken naar EuroDisney, maar daarna hebben wij geen evenementen meer 
kunnen organiseren. De kinderen hunkeren weer naar uitjes en vanuit de ziekenhuizen krijgen wij dan ook al veel 
aanvragen voor een volgende reis. Daarom willen wij in September 2021 een reis naar de Efteling gaan plannen. 
Het wordt uiteraard een geheel verzorgde reis, maar wij blijven bewust in ons eigen land omdat wij niet weten 
hoe alles zal gaan verlopen met het corona-virus. 
 
Het is voor iedereen een onzekere tijd en wij zullen uiteraard rekening houden met alle regels en adviezen die 
uitgaan van het RIVM, mochten die nog tegen die tijd van toepassing zijn. Wij gaan er van uit dat het in September 
er weer wat beter uit zal zien in de wereld met betrekking tot corona en blijven positief. Dat positief blijven hebben 
wij geleerd van al die kinderen die ziek zijn en ook altijd positief zijn. 
 
Graag zouden we de reis naar de Efteling weer willen maken, maar daar hebben wij uw hulp bij nodig. 
 
De begroting voor 3 dagen Efteling geheel verzorgd is als volgt:  
          
* Gebaseerd op 50 gezinnen     
* Dit betekent ongeveer 225 mensen     
* Daarbij 20 mensen begeleiding (inclusief verpleging)     
*  Totaal 245 mensen  
 
Tickets Efteling voor 2 dagen 15.000,00 
Hotel (inclusief diner)   21.000,00 
Pendelbus (voor calamiteiten)      800,00 
Lunchpakketten voor 3 dagen   4.100,00 
Goody bags      1.500,00 
Afscheidsdiner     4.500,00 
Kleine onvoorziene kosten    1.500,00 
Extra taxikosten     1.000,00 
 
Totaal     49.400,00 
 
 
   



 
 

 



 
 

 
 

 


