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Kinderen met kanker die onder behandeling zijn in het Erasmus MC-Sophia, kunnen opnieuw een dag 

naar de Efteling. Dit is mogelijk gemaakt door de opbrengst van een grote rommelmarkt in 

Mijnsheerenland, eind mei.

Efteling 

De organisatie van het evenement in de Hoeksche Waard is in handen van de stichting Geven om Jong 

Leven. Die financiert met de opbrengst onder andere een vakantiedag voor oncologische patiënten van het 

Erasmus MC-Sophia. Zo’n 60 kinderen tussen de 4 en 8 jaar kunnen in oktober een dagje naar de Efteling, 

samen met hun familie. 

Spannend 

Familie Slingerland had tijdens een vorige editie een leuke dag: “Met spannende momenten in de 

attracties. Belevenissen die soms veel weg hadden van onze ervaringen in het ziekenhuis afgelopen jaar.” 

 

Success 

De rommelmarkt in het dorp is dit jaar voor de 30e keer georganiseerd. De opbrengst: meer dan € 36.000. 

Ruim 150 dorpsbewoners maakten het evenement tot een succes. “Het was een perfecte dag, met een 

opbrengst die er wezen mag!” reageert een van de bezoekers.  

 

 

 

Volgende 

De datum voor de volgende rommelmarkt staat al vast: op 17 mei 2014.  
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