
Mooie dag kinderen en 
Sophia Kinderziekenhuis

Zaterdag 29 mei was het om 10.00 uur een 
drukte van jewelste bij Brasserie Dylan’s 
aan de Kralingseweg in Rotterdam. Vijfen-
zestig kinderen, waarvan er een groot aan-
tal te maken hebben met een chronische 
ziekte waarvoor zij in het Sophia Kinder-
ziekenhuis (Sophia KC Zuid) worden be-
handeld en verpleegd, staan klaar voor een 
enerverende tourrit met werkelijk de meest 
fantastische auto’s door Rotterdam.   
Celine Pezie van Casa Rental Services 
heeft in samenwerking met Porsche Club 
Nederland het initiatief genomen tot het 
organiseren van deze dag. 
Het was een erg speciale dag voor deze 
kinderen omdat zij lijden aan een chroni-
sche ziekte en hierdoor vaak voor een be-
handeling in het ziekenhuis verblijven. De 
ondernemers en PCN organiseerden deze 
dag speciaal om de zieke kinderen en hun 
ouders een plezierige dag zonder zorgen te 
laten beleven. Even een dag er tussen uit 
en niet aan hun ziekte te hoeven denken. 

Zoals gezegd waren het niet zomaar auto’s 
waar de kinderen mee mee mochten. Zo 
waren er onder andere een aantal Por-
sches, Lamborghini, BMW’s waarvan en-
kele cabrio’s, Ferrari’s en zelfs een May-
bach. Dit was voor de kinderen al een hele 
verrassing op zich om deze auto’s te zien. 
Na een fotosessie vertrok de luid claxon-
nerende stoet door het centrum van Rotter-
dam, waarbij ook het Sophia Kinderzie-
kenhuis en het Ronald MC Donald huis in 
het parcours was opgenomen. Hierna ging 
het richting Regardz hotel, waar de kinde-
ren en begeleiders een lunch kregen aan-
geboden . Ook kregen de kinderen en hun 
ouders een goody bag met hierin allerlei 
leuke verrassingen. Na de lunch vertrok 
het gezelschap voor het tweede gedeelte 
van de tour door de stad. Rond 14.30 keer-
den het gezelschap weer terug bij restau-
rant Dylans waar de kinderen werden ont-
vangen door een clown, was er een 
optreden van zanger/entertainer Ger Vos, 

die samen met geluidsman Carlo Teunisse 
van CT-AV een van de sponsors en die 
beiden later nog een fl inke duit in het zak-
je deden tijdens de veiling,  was een 
drankje en lekkere hapjes. Kinderen die dit 
wilde konden geschminkt worden. 
Rond 15.00 uur volgde er een veiling 
waarvan de opbrengst ten goede kwam 
van de afdeling KC Zuid van het Sophia 
Kinderziekenhuis. De opbrengst van de 
veiling bedroeg 10.000 euro. Met al eerder 
toegezegde giften kwam het totaalbedrag 
hiermee op 50.000 euro.  Voorwaar een 
geweldig bedrag, maar zeker ook voor de 
kinderen die deel konden nemen was het 
een dag om niet te vergeten.  Een fl ink 
aantal bedrijven en organisaties, waarvan 
het logo op de cheque staat, heeft deze dag 
mede mogelijk gemaakt. Hoofdsponsors 
van de Sophia KC Zuid Business Tourrit 
waren Casa Rental Services, Dylan’s Bras-
serie en de Rotterdamse Tandartsen Ver-
eniging (RTV).  

TEKST DOUWE JANSEN FOTOGRAFIE VINCENT VAN DORDRECHT

ZORG

R I J N M O N D  B U S I N E S S  |  N U M M E R  6  |  J U L I  2 0 1 0 45

0101124 RB_2706.indd   450101124 RB_2706.indd   45 01-07-10   16:2601-07-10   16:26


