


Adopteer een kamer 

Het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam biedt tijdelijk onderdak aan familie van ernstig zieke kinderen 
die worden behandeld in het nabije Emma Kinderziekenhuis AMC. Een kind kan zó ziek zijn, een behandeling 
zo ingrijpend of langdurig, dat het noodzakelijk is dat de ouders voortdurend in de buurt zijn. 
Het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam was in 1985 het eerste Huis in Europa en het was direct een succes! 
Duizenden gezinnen en ouderparen maakten er al gebruik van. 

Inmiddels zijn er in Nederland 13 Huizen en 3 Vakantiehuizen. Voor de exploitatie van het Ronald McDonald 
Huis Emma Amsterdam is jaarlijks €550.000,- nodig. Het Huis kan geen aanspraak maken op reguliere zorgfinanciering. 
Een klein deel komt uit de bijdragen van de gasten. Deze unieke instelling, een thuis ver weg van huis voor ouders, 
broertjes en zusjes van een kind dat in het ernaast gelegen Emma Kinderziekenhuis AMC verblijft, kan alleen blijven 
bestaan dankzij de tomeloze inzet van ruim 150 vrijwilligers en donaties van particulieren en ondernemers. 
Ondernemers zoals jullie! 



Het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam kent veel dankbare gasten. Bij hun vertrek prijzen ze vaak de faciliteiten, 
de betrokkenheid van medewerkers, de goede zorg – juist in een periode dat ze die zo hard nodig hadden. 
‘Het lijkt wel een hotel’, is een veelgehoord compliment. En zo werd de link met de lokale hotellerie al snel gelegd 
en zijn wij hotels gaan benaderen met het idee 1 of meerdere kamers in het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam
dezelfde look & feel te geven als jullie hotel. 

In deze vorm van samenwerken snijdt het mes aan 2 kanten, namelijk dat jullie je kunnen profileren als hotel en het 
voornaamste, jullie dragen bij aan het feit dat een familie gedurende vaak de meest heftige periode in hun leven 
in ieder geval een comfortabel verblijf zullen hebben. Een verblijf dat soms zelfs een jaar kan duren. 

De Ronald McDonald Huizen hebben de intentie om families een thuis ver van huis te bieden, helaas vinden we dat 
we daar, voor wat betreft de huidige uitstraling van de kamers, nog niet aan voldoen. 
Wij hopen dus van harte dat jullie ons daarbij kunnen steunen. 



Wat staat er tegenover? 

De awareness die jullie hierdoor krijgen is vanzelfsprekend. 
Wij zullen jullie steun uiteraard vermelden via onze diverse kanalen en wij zullen jullie een certificaat overhandigen 
(indien gewenst) en/of jullie naam zal in de kamer worden vermeld. Overige of andere ideeën zijn bespreekbaar. 
Tevens zijn jullie van harte welkom om samen collega’s en/of relaties actief betrokken te zijn bij het Huis, door 
bijvoorbeeld een diner te bereiden voor de families die in het Huis verblijven; dit in het kader van 
relatiebeheer/ teambuilding. 
Jullie zijn ook van harte welkom om hier een keer meeting in het Huis te beleggen met bijvoorbeeld jullie relaties, 
om op deze manier ook weer andere bedrijven/relaties betrokken te laten raken met ons. 
Verder staan wij natuurlijk ook open voor andere ideeën. De praktijk leert dat deze vorm van samenwerken, 
zeker met goede publicitaire begeleiding van beide kanten, een sterk bindend karakter heeft. 
Bovendien draagt het positief bij aan jullie imago. Ook blijkt steeds weer dat het mensen die het Huis steunen, 
grote persoonlijke voldoening geeft. 
Het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam heeft een uitstekende reputatie, grote bekendheid en het is 
een onomstreden goed doel. 

Uiteraard staan wij ook open voor andere ideeën. 



Oude situatie

Nieuwe ‘Pulitzer’ kamer


