
 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Gezondheid is een van onze belangrijkste bezittingen. Wat als gezondheid niet zo vanzelfsprekend is? Deze vraag 
gaat helaas niet alleen op voor volwassen, maar ook voor kinderen. In Nederland is één op de vijf kinderen tussen 
4 en 12 jaar langdurig ziek. Een deel van deze groep kinderen is zo ziek dat behandeling thuis niet mogelijk is en 
zijn aangewezen op ziekenhuisbezoeken. Deze bezoeken hebben niet alleen impact op het zieke kind zelf, maar 
op het hele gezin. Dit heeft Jumbo Ernst Dijkman, Jumbo Arnold de Jongste, Jumbo Robbert-Jan Bruins en 
Restaurant Ross Lovell doen besluiten zich samen in te zetten voor verpleegkundige kinderzorginstelling De 
Groene Burcht in Capelle aan den IJssel. 
 

De Groene Burcht is een kleinschalige kindzorginstelling gelegen waar intensieve kindzorg wordt geleverd aan 
kinderen tussen de 0 en 16 jaar. De Groene Burcht ligt op een prachtige locatie en is gevormd als een vrolijk 
kasteel, voorzien met een tuin van mooie olijfbomen en diverse speeltoestellen. Van binnen oogt het kasteel 
warm en vrolijk, mede door de vele muurschilderingen die de aankleding compleet maken. Kinderen kunnen en 
mogen in De Groene Burcht kind zijn. 
 

Omdat sommige kinderen ernstig ziek zijn, is het lastig om het sociale netwerk in te schakelen voor een bijdrage 
in de vaak complexe zorg voor de kinderen. Dit kan een enorme belasting zijn voor de mantelzorgers, het gezin 
en overige naasten. Eén van de aspecten waarin het kinderzorghuis hulp kan bieden, is door de kinderen tijdelijk 
te verzorgen om de thuissituatie rust te geven. De Groene Burcht verzorgt ook langer verblijf door 
verpleegkundige dagopvang voor kinderen tot vijf jaar of door palliatieve zorg te verlenen. Dit alles met één doel: 
het zieke kind weer even ‘kind’ te laten zijn.  
 

Nadat Jumbo Ernst Dijkman in contact is gekomen met de zorginstelling, is gebleken dat er vanuit de Groene 
Burcht een grote wens is om de kinderzorg te verbeteren door middel van een zeer kostbaar camerasysteem 
welke kan worden gebruikt in de dagelijkse verzorging van de kinderen. Het camerasysteem wordt gebruikt om 
de kinderen niet persoonlijk te vermaken, maar om de kinderen op afstand goed in de gaten te kunnen houden. 
Dit camerasysteem is een kostbare investering van ongeveer € 30.000. Dit bedrag kan niet door de zorginstelling 
zelf opgebracht worden, daar De Groene Burcht vooral draait op vrijwilligers. 
 

Namens Jumbo Ernst Dijkman, Jumbo Arnold de Jongste, Jumbo Robbert-Jan Bruins, Ross Lovell en uiteraard De 
Groene Burcht vragen wij uw hulp. Op donderdag 2 april wordt in restaurant Ross Lovell te Krimpen aan den 
IJssel een benefietavond gehouden. Deze avond zal bestaan uit een zes-gangen diner en wordt gecombineerd 
met een wijnarrangement. Tijdens de avond zullen interessante sprekers u amuseren en bovendien wordt de 
avond begeleid met livemuziek. Het doel van deze benefietavond is tweeledig; wij willen u een onvergetelijke 
avond bezorgen en tegelijkertijd de financiering voor het camerasysteem voor De Groene Burcht realiseren.   
 

De benefietavond bij Ross Lovell kunt u bijwonen voor € 300 per persoon. De opbrengst van de benefietavond 
komt volledig ten goede aan het camerasysteem voor De Groene Burcht. De ingrediënten en activiteiten van de 
avond worden gesponsord door diverse partijen. Wat wij van u nodig hebben, is uw enthousiasme wat de 
benefietavond tot een bijzondere ervaring zal maken. 
FF 

Namens het gehele team hopen wij u aanstaande 2 april te mogen verwelkomen bij Ross Lovell om een samen 
een prachtige avond te beleven!  

 

Met vriendelijke groet, 

Jumbo Ernst Dijkman & Jumbo Arnold de Jongste & Jumbo Robbert-Jan Bruins & Restaurant Ross Lovell 

 

N.B. Voor meer informatie betreffende de benefietavond bij restaurant Ross Lovell kunt u contact opnemen met 
Jumbo-ondernemer Ernst Dijkman (+ 31 6 537 912 23 / ernst.dijkman@jumbo.com). 


