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Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes gaat verder als Stichting Kinderfeest!
Met de nieuwe naam en nieuwe “look and feel” beoogt de stichting haar identiteit te versterken, de beleving en de
herkenbaarheid door heel Nederland te vergroten en in de toekomst nog grotere aantallen kinderen in armoede te
kunnen gaan helpen. Alles staat in het teken van inclusie. Alle kinderen moeten mee kunnen doen met
leeftijdsgenootjes.
Renée Kranenberg, Stichting Kinderfeest: “De rebranding van de stichting is een mooie professionaliseringsstap waar we
al een tijdje mee bezig waren. Ik ben erg blij en trots dat we met alle betrokkenen tot dit mooie resultaat zijn gekomen.
We zijn klaar voor het vergroten van ons marktaandeel in de Nederlands goede doelen branche. Er wachten nog vele
kinderen op onze hulp!”
Achtergrondinformatie
Op 24 augustus 2016 is Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes officieel opgericht. Al duizenden jarige kinderen in armoede
door heel Nederland zijn de afgelopen jaren door dit warme initiatief verrast.
Door tussenkomst van dit goede doel kunnen jarige kinderen, in de basisschoolleeftijd, die in armoede opgroeien, toch
hun kinderfeestje vieren. Mét vriendjes uit de klas. Want zo doen we dat in Nederland. Het is een feestelijke traditie
waar alle kinderen aan mee willen doen. En als je hier niet aan mee kunt doen word je al snel buitengesloten.
Hulpverleners die bij de jarige kinderen over de vloer komen, het gezin en de omstandigheden kennen, melden de
kinderen bij de stichting aan. Dit zijn kinderen uit heel Nederland. Want alle kinderen verdienen een leuke verjaardag,
waar ze zonder buikpijn naar uit kunnen kijken! De vrijwilligers van Stichting Kinderfeest doen hun uiterste best om voor
elke jarige een geweldig feestje te regelen. Bij een professionele kinderfeestlocatie.
Ook heeft de stichting een nieuwe dienst toegevoegd in corona tijd: pretpakketten. Een doos vol cadeaus waarmee de
jarige in en om het huis alleen of met andere kinderen kan spelen. Een feest om te ontvangen als het niet mogelijk is om
een kinderfeestje buiten de deur te vieren.
Neem snel een kijkje op www.stichtingkinderfeest.nl en op onze social media kanalen voor meer informatie over
Stichting Kinderfeest.
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