
Naast alle zorgen, angst en verdriet hebben 

gezinnen met een ernstig ziek kind vaak ook te 

maken met oplopende kosten en  verminderde 

inkomsten. Monicares Foundation springt daar 

bij waar gemeente en verzekeraars de kosten 

niet dekken.

Monicares biedt de gezinnen met een ernstig 

ziek kind financiële ondersteuning. Door voor 

een bepaalde periode reiskosten, hulp in huis 

of andere kosten te vergoeden.

Op deze manier proberen we een klein beetje 

financiële rust te creëren voor gezinnen die 

wel wat anders aan hun hoofd hebben.

“WIJ HELPEN GEZINNEN MET 
DECLARATIES, IN PLAATS VAN 
DONATIES”

MONICARES 
GEEFT ÓM EN 
ZORGT VÓÓR 

ZWOLSE 
GEZINNEN 

MET EEN 
ONGENEESLIJK 

ZIEK KIND 
EN KINDEREN 
MET KANKER. 

EN JIJ?

WARM HART
VOOR KINDEREN



MONICA LEEFT VOORT

Op 19 december 2012 is de Zwolse 

Monica Zwarthoff-Goei met een warm 

hart voor kinderen, liefdevolle zorg en 

enorme betrokkenheid bij het leed van 

anderen van ons heengegaan. Haar rol 

van betekenis willen wij een 

permanente plek geven in de Zwolse 

samenleving. Daarom hebben wij kort 

na Monica’s overlijden, in maart 2013, 

Monicares Foundation opgericht.

MONICA ZWARTHOFF - GOEI

Monicares helpt gezinnen die in een toch 

al vreselijke situatie nog eens extra in de 

problemen komen. Doordat ze onbetaald 

verlof hebben moeten opnemen of 

minder kunnen werken, bijvoorbeeld. 

Of doordat de kosten - zoals taxikosten, 

reiskosten van en naar het ziekenhuis, 

hulp in huis, aangepast vervoer - telkens 

flink oplopen.

De drempel om hulp te vragen kan hoog 

zijn, al is die hulp nog zo hard nodig. 

Wees daarom van betekenis door het 

gezin met een ernstig ziek kind bij 

Monicares Foundation aan te dragen. Ben 

je zelf ouder van een ernstig ziek kind? 

Dan nodigen wij jou van harte uit om je 

eigen gezin bij ons aan te melden. Ga naar 

www.monicares.nl/hulpvraag en vul het 

aanvraagformulier in.

Hoe meer mensen Monicares Foundation 

kennen en steunen, hoe meer gezinnen 

met een ongeneeslijk ziek kind wij kunnen 

helpen. Volg ons daarom op Facebook en 

Twitter en deel Monicares met vrienden! 

Wil je meer betekenen voor onze Zwolse 

gezinnen? Denk aan een eenmalige dona-

tie of een periodieke schenking. Omdat 

wij een goed doel met ANBI-status zijn, 

mag je een schenking aan ons onder 

voorwaarden aftrekken in je aangifte 

inkomsten belasting of vennootschaps-

belasting. Of doe mee met een van onze 

evenementen. Op onze Facebookpagina 

en op www.monicares.nl kun je zien wat 

er op de activiteitenkalender staat. 

Organiseer een sponsoractie voor 

Monicares Foundation, zoals een gala, 

sportevenement of veiling. Waardevol, 

sympathiek én leuk!

JOUW HULP
IS HARD NODIG!

IDEE
SPONSORACTIES

DOOR JOUW BIJDRAGE
KUNNEN WIJ EEN GROOT VERSCHIL MAKEN VOOR GEZINNEN!

Ken jij een Zwols gezin met een ongeneeslijk ziek kind of een 
kind met kanker? En kan dit gezin financieel een steuntje in de 
rug gebruiken? Meld hen aan!

Thorbeckegracht 21

8011 VM Zwolle

info@monicares.nl

www.monicares.nl

 /monicaresnl

 @monicaresnl

IBAN: NL75RABO0144013150  

t.a.v. Monicares Foundation

CONTACT
MONICARES FOUNDATION


