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Samenvatting De KinderVrijmarkten op Koningsdag zijn elk jaar enorm populair.
Kinderen uit het hele land vertonen hun kunsten en vieren samen feest.
Helaas kunnen niet alle kinderen meedoen, zoals kinderen die in het
ziekenhuis liggen.

Details Daar hebben JWT Amsterdam en het Emma Kinderziekenhuis AMC wat op
gevonden. Beide partijen willen dat kinderen geen dag van hun leven missen.
En zeker geen bijzondere dag als Koningsdag. Deze Koningsdag konden de
kinderen vanuit het ziekenhuis daarom toch meedoen aan de KinderVrijmarkt
in het Vondelpark. Op afstand.

Er werd een interactieve live verbinding opgezet tussen het Emma
Kinderziekenhuis AMC en het Vondelpark. Zo stonden de kinderen direct in
contact met het publiek en traden ze op alsof ze echt in het Vondelpark waren.
En verdienden ze natuurlijk een zakcentje bij.

Maar het belangrijkste is dat ze, ondanks hun ziekte, deel waren van het feest.
Net als alle andere kinderen. En ook dit jaar een onvergetelijke Koningsdag
hadden.

Klik hier voor het videoverslag van de onvergetelijke Koningsdag voor de
kinderen in het Emma Kinderziekenhuis
AMC: https://www.youtube.com/watch?v=K32dppRSsn8&feature=youtu.be 

Over Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC
De Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC heeft als doel fondsen te
werven voor het Emma Kinderziekenhuis AMC. Fondsen die innovatieve
behandelingen mede mogelijk maken. Het geld wordt besteed aan
wetenschappelijk onderzoek, goede faciliteiten en het verbeteren van de
psychosociale omstandigheden waarin kinderen en hun ouders in het
ziekenhuis verkeren. De stichting draagt zorg voor een goed beheer van de
geworven gelden en laat zich op het gebied van onderzoek adviseren door een
wetenschappelijke adviesraad.
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Relevante links Emma Kinderziekenhuis AMC

Stichting Steun Emma
Stichting Steun Emma 150 jaar
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Over JWT Amsterdam

We’re an advertising agency that thinks a little differently. We believe that
our complex world calls for a new way of working. And we’ve built our entire
agency around it. Three simple words that will redefine the way you and we
do business: Think, do, make.
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