
Eens iets anders als kerstpakket? Laat je werknemers kiezen of ze misschien liever een
kleinschalig project als de kleine bron willen ondersteunen.

Voor een écht warm kerstgevoel!

De kleine bron zoekt sponsors om een logeeropvang met wellness te kunnen starten voor kinderen die 
ernstig, terminaal, ziek zijn of ernstig gehandicapt. We willen warmte en water inzetten om (het laatste 

stukje) leven van deze kinderen wat aangenamer te maken.

Waarom zou je de kleine bron sponsoren?

Omdat je dan kinderen kunt helpen die de hele dag 
pijn hebben. Pijn omdat bijvoorbeeld hun spieren 
voortdurend aangespannen zijn of omdat ze 
ernstig ziek zijn en nooit meer beter zullen worden. 
Een plek zoals de kleine bron, waar de nadruk ligt 
op pijn verlichting door middel van warmte en 
water, bestaat nog niet in Nederland terwijl er wel 
veel behoefte naar is. Want ook al wordt er veel 
onderzoek gedaan en worden er daarin mooie 
stappen gemaakt, er zijn nog steeds honderden 
kinderen in Nederland nú ziek en gehandicapt.

Iets kostbaars als een leven moet de moeite waard 
zijn, zeker als dat niet zo lang is als je zou willen. 
Bij de kleine bron kunnen we dat leven wat meer 
de moeite waard maken. Voor kinderen die de hele 
dag pijn hebben is warmte en water geen luxe maar 
een levensbehoefte.
Help jij ons de eerste wellness met logeeropvang 
voor deze doelgroep te realiseren?

Zolang er kinderen 
zó ziek zijn en 
zóveel pijn hebben 
heeft een 
kleinschalig project 
als de kleine bron 
een grote impact.

Zijn de 
kerstpakketen al 
besteld? Geen 
probleem, er zijn 
ook nog andere 
manieren om ons te ondersteunen. Wellicht is er 
nog ruimte in het MVO budget van dit jaar? Of 
misschien wordt er al nagedacht over het te 
besteden bedrag van 2020?

De kleine bron maakt het verschil tussen leven en 
overleven. En jij kunt ons helpen dat verschil te 
maken! 

Ik geloof met heel mijn hart en ziel in de kleine bron en hoop dat je met mij deze passie wil delen en verspreiden, 
Lonneke van Asseldonk, voorzitter en initiatiefneemster van stichting de kleine bron.
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