
   

 

Persbericht 

 

Stichtingen slaan handen ineen 

Stichting K.A.L.M. en Stichting Kids Unlimited zullen vanaf 1 februari 2018 hun krachten bundelen. 

Alle activiteiten van Stichting K.A.L.M. worden dan ondergebracht in Stichting Kids Unlimited. Doel 

is om met elkaar meer te kunnen bereiken. K.A.L.M. is 6 jaar geleden gestart door de ouders van 

Kristian Zebrowski en heeft al die jaren geld bijeengebracht om kinderen met CP 

ontwikkelingsgerichte therapieën te kunnen bieden. Voor Kids Unlimited, die dit jaar 10 jaar 

bestaan, geldt hetzelfde. Deze stichting zet zich in voor kinderen met een meervoudige beperking. 

In de toekomst zullen deze doelgroepen worden samengevoegd en zal Kids Unlimited zoveel 

mogelijk kinderen met een beperking kansen blijven bieden. 

Doelstellingen 

De stichtingen zijn opgericht om kinderen met een beperking en hun gezinnen te ondersteunen.  

Deze kinderen hebben veel (medische) begeleiding nodig en therapie. Een groot deel wordt vergoed 

door de zorgverzekeraar. Maar er is veel meer mogelijk dan de reguliere therapieën die op de lijst 

van de zorgverzekeraar staan! Kids Unlimited als K.A.L.M. vergoedt therapieën die niet worden 

betaald door zorgverzekeraars.  

Het leven is voor veel kinderen en hun ouders net een puzzel. Wat kan en wat past bij het kind en de 

ouders? Door te informeren, te inspireren en financiële drempels weg te nemen heeft de stichting in 

de afgelopen jaren al ruim 500 kinderen kunnen helpen.  

K.A.L.M. maatje 

Een K.A.L.M. maatje is een speciaal getrainde labradoodle, geschikt als buddy hond voor kinderen 

met een beperking. Een maatje die naast je loopt, met je slaapt en er onvoorwaardelijk voor je is. Dat 

wil toch iedereen? Dit project zal door Kids Unlimited worden geadopteerd en we zullen met hulp 

van sponsors zoveel mogelijk gezinnen verblijden met een hondje. 

Vrijwilligers 

De vrijwilligers van beide stichtingen zullen zich de komende jaren in blijven zetten voor  

Kids Unlimited. Door samen op te trekken, zijn wij in staat de stichting groter te maken en meer 

kinderen te helpen. Doordat we in de toekomst efficiënter kunnen werken (denk aan bijvoorbeeld 

één administratie) kunnen we meer aandacht richten op fondsverwerving. De evenementen van 

K.A.L.M. zoals het golftoernooi zullen ook in de komende jaren gewoon op de agenda blijven staan.  
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Meer informatie: Renée Ruisch 06-54654763 

 


