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Beste lezers, beste donateurs, 
 
In onze nieuwsbrief kunt u lezen over grote en kleine projecten die wij  mogelijk hebben gemaakt dit jaar. 
Wij willen u van harte uitnodigen er van te genieten. Alles wat u leest over onze activiteiten, heeft plaats 
gevonden dank zij uw donatie! En daar willen we u voor bedanken.                
                                                                                                 
De Vrienden van IJsselvliedt en Mappa Mondo zijn zelf ook actief geweest om inkomsten te vergroten. We 
hebben natuurlijk afgelopen december weer oliebollen verkocht.                         
 
We hopen dat u via onze nieuwsbrief betrokkenheid en enthousiasme ervaart waardoor u een bewuste 
donateur van onze stichting blijft. 
 
Namens de Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Mappa Mondo wensen we u veel 
leesplezier 
 
Het bestuur.  

 



 
Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Mappa Mondo is de afgelopen periode bezig 
geweest met de ontwikkeling van een nieuwe website. Studenten van de Media Aca-
demy Landstede hebben zich vrijwillig ingezet om een geheel nieuwe site te bouwen. 
De stichting is ook actief op facebook. We nodigen u graag uit om ons te liken en 
onze website te bezoeken.   

Nog even een terugblik op de oliebollenactie van 30 en 31 decem-
ber. Dit jaar voor het eerst op het vernieuwde Meidoornplein; de 
locatie was goed, de zon scheen, de stemming was weer prima en de 
inzet groot!  
 
Al vroeg in de morgen, het was nog donker, werden de tenten weer 
opgebouwd en de ovens gebruiksklaar gemaakt door de vaste 
“bouwgroep”. Bij bakkerij Kroese stond het beslag steeds voor ons 
klaar. De verkopers hadden er zin en verkochten de oliebollen met 
groot enthousiasme. Oliebollen die steeds als mooie en lekkere gou-
den bolletjes in de olie lagen te bakken.  
Burgemeester Hoogendoorn verblijdde ons met een bezoek aan de 
kraam. 
Ook dit jaar hadden we weer een mooie opbrengst. 

 

A C T I E  O L I E B O L  Donateurs  
 
Om ons positieve werk voort te 
zetten kunnen wij uw hulp ge-
bruiken! Word daarom ook 
donateur van de Stichting 
Vrienden van IJsselvliedt en 
Mappa Mondo Wezep of 
steun ons met een gift op reke-
ningnummer:   
NL34 RABO 0370 2970 40  
 
Of mail voor informatie naar:  
Secr.vriendenvan@hotmail.nl 

N I E U W E  W E B S I T E  E N  F A C E B O O K !   

V O O R Z I T T E R  G E Z O C H T !   

De Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Mappa Mondo in Wezep zoekt een nieuwe voorzitter voor haar be-
stuur. Het doel van de Vrienden is te zorgen voor de extraatjes voor de gasten van Hotel IJsselvliedt en 
voor de kinderen van Mappa Mondo in Wezep. De Stichting betaalt wat niet uit regulier budget vergoed 
wordt maar wel essentieel is voor een aangenaam verblijf van de gasten.  
Per jaar vergaderen wij ca. 6 X  in hotel IJsselvliedt en zijn we ca. 3 dagen actief “buiten de deur”.  
Ben jij de betrokken en enthousiaste voorzitter die ons bestuur komt versterken?!   
 
Belangstelling? Mail naar: Secr.vriendenvan@hotmail.nl  

M A P P O  M O N D O  O N D E R  E E N  N I E U W E  V L A G  

Het Rode Kruis is in 1994 begonnen met Mappa Mondo om hulp en 24-uurs zorg te bieden aan zeer kwets-
bare kinderen die zorg nodig hebben en maar niet in een ziekenhuis hoeven te verblijven.  
Tegenwoordig zijn er meerdere vergelijkbare zorgaanbieders en is het aanbod van zorg toegenomen, zo-
als kinderthuiszorg en verpleegkundige kinderdagverblijven. Ook heeft de overheid deze unieke zorg in-
middels geborgd in het reguliere aanbod. Dit betekent dat deze vorm van hulpverlening anno 2015 minder 
goed past bij het Rode Kruis als noodhulporganisatie. 
 
Eind 2015 werd het contract van de overname van de Mappa Mondo huizen getekend. De drie Mappa 
Mondo huizen van het Rode Kruis (in Rijswijk, Waalre en Wezep) vallen per 1 januari 2016 onder de vlag 
van ExperTcare/KiZo kinderverpleging. KiZo is ruim tien jaar actief op het terrein van intensieve kindzorg 
en heeft ervaring met 24-uurszorg aan kinderen met een levensbedreigende of chronische ziekte.  
 

http://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/activiteiten/mappa-mondo
http://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/activiteiten/mappa-mondo

