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CHARITY

‘SAMEN KUNNEN WE
NOG MEER BETEKENEN’
TheDutch4Kids en The Dutch zijn al
Samen met Phil en zijn team van The Dutch zet Mario met
de overige bestuursleden van TheDutch4Kids de schouders onder de organisatie van jaarlijkse evenementen om
geld bijeen te brengen voor verschillende goede doelen.
TheDutch4Kids Charity Day bracht afgelopen oktober liefst
105.000 euro op, mede dankzij een veiling met bijzondere
items, de belangeloze culinaire inzet van vijf sterrenchefs
en een optreden van zangeres Davina Michelle.
,,The Dutch en TheDutch4Kids hebben samen voor een
mooie invulling van de Charity Day kunnen zorgen. Zoals
de topkoks René Tichelaar van De Gieser Wildeman, Erik
van Loo van Parkheuvel, Fred Mustert van Fred, Edwin
Vinke van De Kromme Watergang en Joris Peters van Aan
de Zweth ook met elkaar een fantastische ervaring op deze
golfdag hebben neergezet,” zeggen Phil en Mario.

lange tijd vier handen op één buik. Nog

Voor zowel het Sikkelcelfonds, Stichting Hartekind als het
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis lag daarmee een
cheque met een mooi bedrag in het verschiet. De drie Partnerstichtingen worden elk voor een periode van drie jaar
ondersteund. Zo weet Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis zich nu voor langere tijd verzekerd van steun voor haar
nieuwe kinderhersencentrum. Net als het Sikkelcelfonds
dat zich inzet voor onderzoek naar deze erfelijke bloedziekte en de Stichting Hartekind die zicht richt op financiering van wetenschappelijk onderzoek naar (aangeboren)
hartafwijkingen bij kinderen.
In de afgelopen jaren zijn al veel mooie doelen verblijd met
een bijdrage uit de TheDutch4Kids-pot. Sommige, doorgaans uit de regio, met een kleine maar specifiek gerichte
ondersteuning, andere met een structurele steun. Allemaal
voelen ze de warme steun van TheDutch4Kids.
,,Soms kun je met een kleine geste toch iets groots doen,”
vertelt Phil, die een aantal jaren geleden betrokken was bij
een initiatief voor de bouw van een tehuis voor kinderen en
jong volwassenen met autisme. TheDutch4Kids financierde de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek dat een eis
was van de gemeente. ,,Het was net dat steuntje in de rug
dat op dat moment nodig was om de zestien appartementen te kunnen realiseren. De bijdrage van TheDutch4Kids
was doorslaggevend om de bal verder te laten rollen. Een
fantastisch resultaat.”

zeggen Phil en Mario.

Van dat laatste spreken ook de andere goede doelen
die mochten rekenen op een cheque, zoals Stichting
Breaksquad die breakdancende jongeren stimuleert om
sterk in het leven te staan en Education for All dat meisjes
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voor The Dutch in 2011 officieel haar
poor ten opende, trokken Mario Kruijt
met zijn Ar t4Kids en Phil Helsby als
pro van Made in Scotland samen op in
c h a r i t y. D i e k r a c h t e n z i j n n u a l we e r eve n
sterk gebundeld voor The Dutch4Kids,
de charitatieve organisatie onder de
kwaliteitsvlag van The Dutch. ,,We
h e b b e n e e n n a t u u r l i j k e b a n d m e t e l k a a r, ”

in Marokko motiveert om onderwijs te volgen. Mario: ,,Dat
project is nu afgerond, maar de band blijft. De organisatie
is heel trots en wil graag laten zien wat TheDutch4Kids
mogelijk heeft gemaakt. Wij, op onze beurt, vinden die relatie ook belangrijk. We zijn met hart en ziel betrokken bij
al onze goede doelen.”
Samen hebben The Dutch en TheDutch4Kids bewezen
veel voor elkaar te kunnen knokken, waarvoor veel dank
is verschuldigd aan de Members die de goede doelen een
warm hart toedragen. ,,En gelukkig hebben ook enkele
Members zitting genomen in het bestuur. Zo kunnen we
nog meer slagkracht ontwikkelen,” stellen Phil en Mario.
Met elkaar bekijken ze hoe ze TheDutch4Kids op een
creatieve manier nog verder in het zadel kunnen
tillen. Het vormgeven van de Charity Day, die dit jaar
plaatsvindt op dinsdag 27 oktober, wordt door The Dutch
en TheDutch4Kids gebroederlijk omarmd als een mooie
uitdaging waarbij kwaliteit standaard leidend is. Dat
laatste is volgens Phil en Mario een belangrijke factor van
het jaarlijkse succes.
,,TheDutch4Kids Charity Day is op onze agenda een van
de hoogtepunten van het jaar. Een heel bijzondere dag,”
aldus Phil.
Informatie over TheDutch4Kids en de Charity Day op
27 oktober a.s. is te vinden op: www.thedutch4kids.
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