Ronald McDonald
Huiskamer
In de Huiskamer bent u
tijdens de therapie of een
lesuur van uw kind welkom
voor een kop koffie of thee.
Deze staat (gratis) voor u
klaar in de woonkeuken.
U kunt ontspannen of
werken in de bibliotheek,
de woonkeuken, het theater
of de internetruimte. Wilt u
gebruikmaken van de Huiskamer? Meldt u zich dan, op werkdagen tijdens kantooruren, bij de receptie van de Kindervallei. Na registratie ontvangt u een dagpas. Komt
u meerdere keren? Dan kunt u uw dagpas houden tot uw laatste bezoek.

Meer weten?
Heeft u vragen, naam dan gerust contact met ons op. Of bezoek onze website of
social media-kanalen.

Ronald McDonald Kindervallei
Onderstestraat 35
6301 KA Valkenburg a/d Geul
043 – 604 92 50
reservering@kindervallei.nl
kindervallei.nl
NL34 RABO 0118 9669 36

Kindervallei, vakantiehuis van het Ronald
McDonald Kinderfonds
@Kindervallei

LOGEREN EN HUISKAMER VOOR OUDERS

tijdens verblijf in het ziekenhuis
of revalidatie van uw kind

Je familie dichtbij
Als uw kind wordt behandeld bij Adelante Kinderrevalidatie, Zorg en Wonen of is
opgenomen in het ziekenhuis, wilt u zoveel en zo dicht mogelijk bij uw kind zijn.
De Ronald McDonald Kindervallei biedt u deze mogelijkheid. Hier kunt u logeren in een
van de vijf gastenkamers. De Kindervallei bevindt zich op loopafstand van Adelante.
Het is twintig minuten rijden naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen.

Gastenkamers
Er zijn vijf gastenkamers, elk met twee
bedden, een grote kledingkast met kluis,
een badkamer met douche en toilet,
een mini-koelkast en een televisie.
De kamers zijn groot genoeg om een
extra (kinder)bed bij te plaatsen.
U kunt in een gastenkamer logeren
zolang de behandeling van uw kind
duurt. Daarnaast kunt u reserveren voor
een voorovernachting, als de afspraak in
het ziekenhuis vroeg gepland is.
Per gezin is er één kamer beschikbaar.
Er zijn meer gemeenschappelijke ruimtes te vinden in het ypsilongebouw. U ontmoet

Gemeenschappelijke
ruimtes

in de gezamenlijke woonkeuken, het theater, de bibliotheek, de internetruimte de
speelkamer en de tuin gezinnen die op vakantie zijn in de Kindervallei.

Op uw kamer heeft u alle privacy en
kunt u even tot rust komen. In de
gemeenschappelijke ruimtes van de

Kosten

Kindervallei kunt u andere families

Dankzij de steun van sponsors en donateurs betaalt u voor een gastenkamer

ontmoeten die hier verblijven. In de

slechts een kleine bijdrage van € 15 per kamer, per nacht. Sommige ziektekosten-

bovenste kamer van het spiraalgebouw

verzekeraars vergoeden deze kosten. Om te achterhalen of u recht heeft op

is een gemeenschappelijke keuken. Hier heeft u eigen kast- en koelkastruimte voor

vergoeding, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

uw boodschappen. Koffie en thee worden u kosteloos aangeboden. Tijdens uw verblijf
doet u uw eigen was. U kunt kosteloos gebruikmaken van de wasmachine, droger en

Reserveren

wasmiddel. Door de dagelijkse dingen zoals koken, wassen en opruimen zelf te doen,

U kunt een gastenkamer reserveren via het reserveringsformulier op kindervallei.nl

gaat het leven ondanks alles een beetje door. Beddengoed en handdoeken liggen

of door een e-mail te sturen naar reservering@kindervallei.nl.

voor u klaar en worden voor u verschoond door vrijwilligers van de Kindervallei.

