
  

 

 

INSCHRIJFFORMULIER PROJECT VAN DE MAAND 
 

Je staat op het punt je project in te dienen voor de award ‘project van de maand’. Dat vinden 
wij tof! Om je aanvraag te accepteren hebben we een aantal dingen van je nodig: 
 

- Dit formulier, ingevuld 
- Foto’s/filmpjes gebundeld in een collage/presentatie 
- Evt media-aandacht 

 
Naam van Kamer 
 

JCI Zuid-Limburg i.s.m. JCI Land van Herle 

Titel activiteit 
 

Koken voor het Ronald McDonald huis Maastricht. 

Datum / Data 
 

Woensdag 14 maart 2018 

Waarom hebben 
jullie dit project 
georganiseerd? 

We proberen iedere jaar het RMcD-huis te adopteren als weeksponsor. Kleine 
moeite, heel groot gebaar! Even de bewoners van het huis uit hun vaak 
slopende situatie halen en ze een avond ontspanning aanbieden. Vanuit de 
bevoorrechte positie waarin we zelf verkeren, willen we iets terug kunnen doen 
voor een ander (die vaak ver van huis is en dus een vriendelijk gebaar erg kan 
waarderen). 

Hoe hebben jullie dit 
gedaan? 

Het format is standaard vanuit RMcD-huis;  
- Je ‘adopteert’ het huis voor een week (weeksponsor) 

- Als Kamer doneer je €1000,- 

- De woensdagavond kook je voor de 22 gezinnen (vader, moeder, 

broertjes of zusjes) die verblijven in het huis 

Wat hebben jullie 
concreet gedaan? 

We zijn in 2016 ook weeksponsor geweest; deze ervaring hebben we 
meegenomen om nu net iets meer te doen dan alleen geld te doneren en een 
avond te koken. We hebben het RMcD-huis gevraagd wat we meer zouden 
kunnen doen en dat leidde al snel tot een lijst van benodigdheden; nieuwe 
handdoeken, tijdschriften, verpakte koekjes, Vader- en Moederdagcadeautjes, 
etc. 
 
We hebben direct actie ondernomen en ons eigen netwerk ingezet om de lijst 
(en extra’s) te kunnen doneren die woensdag. Bierpakketjes, 
verzorgingspakketjes, doosjes chocolade, stapels magazines, spullen voor op 
de kamers zelf. Alle kleine beetjes die in ieder geval meehelpen het verblijf in 
dit huis te verzachten.  

Wat is het resultaat 
van dit project? 

We zijn echt van meerwaarde kunnen zijn. Enerzijds door een kwalitatief goed 
en smakelijk 3-gangen menu te koken, waarbij zo goed als alle ingrediënten 
ook gesponsord zijn, en anderzijds een moment van ontspanning voor de 
ouders kunnen creëren. Een reactie als; “dit is de eerste keer sinds 6 (!) 
weken dat ik vers warm avondeten krijg”, dat raakt je! 
 
De dag na ons bezoek mochten we onderstaand bericht per mail ontvangen: 
 
“Goedemorgen Diborah en clubgenoten,  

Wat een GE-WEL-DI-GE avond hebben jullie onze gasten gisteren bezorgd! 
Het heerlijke eten, de bonbons, de gezelligheid, jullie medeleven, ik hoor van 
de gasten vanochtend alleen maar lovende woorden! 
 



  

 

 

En dan daarboven op nog al die geweldige kadootjes voor het Huis en de 
gasten........... we zijn er ondersteboven van...... 
Dit voelt zo warm en gedragen voor ons allemaal. 
Ontzettend veel dank, we zijn echt heel erg blij met jullie! 
 
Lieve groeten, mede namens onze vrijwilligers en gasten, 
Paul en Margo”. 
 
Ik denk dat we niet meer onderbouwing nodig hebben om aan te tonen dat we 
JCI mooi hebben vertegenwoordigd met deze actie. 

Als je het project 
nogmaals zou 
organiseren wat zou 
je anders/hetzelfde 
doen? 

We zouden het niet anders doen, onze eigen toevoeging om het RMcD-huis 
van tevoren te benaderen, gaan we volgende jaar zeker weer doen. Kijken 
waar dan de behoefte aan is en daar invulling aan geven. Voor ons een kleine 
moeite en voor de uiteindelijke ontvanger een aangename verrassing. 

Foto’s Zie bijlage 

Contactgegevens 
(jouw e-mailadres) 

Annyck Nelissen (secretaris)  
JCI Zuid-Limburg | info@jcizuidlimburg.nl 

Dit formulier kun je mailen naar projectvandemaand@jci.nl o.v.v. <titel van de activiteit> in de 
subjectregel. 
 
Scrapbooks voor het project van de maand moeten uiterlijk de eerste vrijdag in de 
opvolgende maand na uitvoer van het project worden gemaild naar 
projectvandemaand@jci.nl. Alle projecten die op op tijd en volledig zijn ingestuurd dingen 
mee naar de Project van de Maand Award van de betreffende maand.  
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