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Hoe ziet een MKD er uit? 

Een MKD heeft gewone lokalen, maar er zitten minder kinderen 
in een groep. Per 4 kinderen is er een begeleider aanwezig. 
Kinderen met een handicap hebben hulp nodig bij het spelen  
of naar de wc gaan omdat ze bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.  
Een MKD is ingericht met beugels bij de toiletten en overal extra 
brede deuropeningen zodat je met een rolstoel op alle plaatsen 
goed kunt komen.  

Als iemand in een rolstoel zit is het makkelijk om te zien 
dat er problemen met lopen zijn. Maar beperkingen zijn 
lang niet altijd zichtbaar, bijvoorbeeld een ziekte als 
epilepsie. Sommige kinderen hebben moeite met hun 
gedrag en weten niet goed hoe ze kunnen reageren. 
Dat kan een vorm van autisme of ADHD zijn.  
 
Weer andere kinderen hebben moeite met leren lezen 
of praten. Ze hebben dingen beleefd die grote indruk 
hebben gemaakt. Dat kan thuis in het gezin zijn geweest 
maar ook in een oorlogssituatie in het buitenland. 

   Wie is Goodwill®? 

De organisatie Goodwill® wil iets goeds doen voor kinderen  
die naar een speciaal kinderdagverblijf gaan omdat ze een 
onzichtbaar probleem in hun ontwikkeling hebben of  
een zichtbare handicap.

Wat is een MKD? 
Goodwill® werkt samen met Medisch Kinderdagverblijven 
(MKD). Daar gaan kinderen naar toe die extra zorg of hulp nodig 
hebben bij hun ontwikkeling. Een andere naam voor een MKD 
is een Verpleegkundig Kinderdagverblijf (VKD), Kindcentrum of 
Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC). 

055-529 52 75  info@goodwill.nl       www.goodwill.nl

Info voor je spreekbeurt / werkstuk
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   Waarom krijgen MKD’s een Goodwill Day? 

Behalve een Goodwill Day krijgen MKD’s elke maand gratis 
Kinderpuzzel- en Kleurboeken. De boeken staan boordevol 
nieuwe kleurplaten, puzzels, verhalen en knutseltips. 
Elke maand heeft het kleurboek een eigen thema, passend 
bij de tijd van het jaar: milieu, dieren, Sinterklaas, Kerst, 
bouwen, veiligheid, Moederdag, transport. 

Alle aanpassingen en extra juffen 
en meesters maken het heel duur. 
De spaarpotjes voor leuke uitstapjes 
en nieuwe speelgoed worden maar 
heel langzaam gevuld. Toch vindt 
Goodwill® het belangrijk dat de 
kinderen vaker iets leuks kunnen 
doen en zich kunnen ontspannen.  
 
Daarom zijn er de Goodwill Days. 
Zo kunnen ze een dagje uit naar 
de dierentuin, de Efteling of een 
speeltuin. Maar het mag natuurlijk 
ook iets nieuws zijn: aangepast 
speelgoed, snoezelmateriaal, 
fietsen of leesboeken. 

   . . .  en ook nog een Kinderpuzzel- en Kleurboek 
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  Waarom dragen de kinderen Goodwill® hesjes? 

Kinderen kunnen de witte Goodwill® 
hesjes inkleuren met viltstiften. Dit helpt 
ze om zich voor te bereiden op het 
dagje uit. Tijdens die dag mogen de 
kinderen hun hesje dragen om goed 
herkenbaar te zijn voor de begeleiders. 
Natuurlijk zijn de hesjes milieuvrien-
delijk, na gebruik kunnen de MKD’s 
de hesjes wassen. De kleurtjes 
verdwijnen dan en de hesjes 
kunnen opnieuw gebruikt worden. 

Hoe kan Goodwill® 
dit wél betalen? 

Goodwill® werkt samen met heel veel 
bedrijven in Nederland die ook graag 
iets willen bijdragen aan kinderen 
in een Medisch Kinderdagverblijf. 
Als dank krijgen zij een vermelding 
in het kleurboek. Maandelijks staan 
er nieuwe foto’s van de Goodwill 
Day in het kleurboek, zo kunnen de 
ondernemers zelf zien waar ze aan 
meegeholpen hebben. 

       

Hoe lang bestaat Goodwill® eigenlijk?
In 1992 is Goodwill® gestart door Hans van Telgen, 
dat is al meer dan 25 jaar geleden.

Wat zijn maatschappelijk betrokken 
ondernemers? 

Steeds meer bedrijven vinden het belangrijk om behalve 
geld te verdienen ook iets terug te kunnen doen voor 
de maatschappij. Als ze het daar te druk voor hebben 
kunnen zij er voor kiezen om zich aan te sluiten bij 
Goodwill®. Al meer dan 25.000 bedrijven hebben 
zich inmiddels aangesloten! 

Waarom staat er een 
achter Goodwill ®?
Aan de ® kun je herkennen dat het 
woord Goodwill een geregistreerd 
merk is. Een ander kan daaraan 
zien dat hij het woord Goodwill® 
niet mag gebruiken. 

®



Wat doen ambassadeurs Gerda Havertong 
en Clown Bassie? 

MKD’s zijn heel blij met 
de extraatjes van 
Goodwill® want nu kunnen 
ze leuke dingen doen met 
de kinderen en aangepast 
speelgoed kopen 
waarmee deze kinderen 
juist wel kunnen spelen. 

Een ambassadeur is vaak een 
Bekende Nederlander die een bepaald 
goed doel belangrijk vindt en daaraan 
wil meewerken.  
 
Goodwill® heeft 2 ambassadeurs:  

- Gerda Havertong, bekend van 
Sesamstraat. Zij gaat regelmatig mee 
naar MKD’s om daar voor te lezen.  

- Clown Bassie, bekend van zijn 
avonturen met acrobaat Adriaan. 
Bassie schrijft elke maand een 
verhaal voor in het kleurboek. 
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Wat vinden MKD’s van Goodwill®? 

Wil je Goodwill®
volgen op social media? 

Dat kan! Goodwill® zit op YouTube, Pinterest, 
Instagram, Facebook, Twitter, en LinkedIn.  


