
zodat alle kinderen kunnen sporten

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis en Jeugdsportfonds zijn de officiële goede 
doelen van de start van de Tour de France in Utrecht. De opbrengst gaat naar 
kwetsbare kinderen die een sportkans verdienen. 

WIJ
KLEUREN geel

“Ik wil kunnen voetballen. 
Dan vergeet ik even dat ik ziek ben.”

TOM (6 JAAR)

Vind jij ook dat kwetsbare kinderen 
een sportkans verdienen? Maak het 

mogelijk en kleur geel!

Kijk op:

www.wijkleurengeel.nl



Kleur jij ook geel deze zomer?
Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Jeugdsportfonds vinden dat alle kinde-
ren moeten kunnen sporten. Ook als ze ziek zijn of het thuis niet zo breed hebben. 
Voor deze kinderen kleuren wij deze zomer geel. En wij roepen iedereen op om mee 
te doen. 

Voor en tijdens de start van de Tour de France in Utrecht zullen er een heleboel 
mensen geel kleuren! Bekende Nederlanders, scholen, studenten, relaties van Vrienden 
WKZ en Jeugdsportfonds, familie, vrienden, collega’s en zelfs Nijntje kleuren geel! 

Jouw steun is heel waardevol
Jouw bijdrage aan ‘Wij kleuren geel’ is erg belangrijk. Door jouw donatie kunnen we 
ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen kunnen sporten. De opbrengst gaat naar 
sportvoorzieningen voor de kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en naar 
kinderen die het thuis niet zo breed hebben, maar wel een sportkans verdienen. 

Start jouw eigen actie
Je kunt ook geel kleuren door een eigen actie te starten via Wijkleurengeel.nl. Hier 
vind je informatie over hoe je als bedrijf of particulier kunt aansluiten, met onder an-
dere een actieplatform, tips & tricks, het betrekken van medewerkers bij de campagne 
en merchandise.

Help ons de stad geel te kleuren, voor de Tour de France en voor kinderen die ziek 
zijn of het thuis niet zo breed hebben. Zodat alle kinderen kunnen sporten. Ga naar 
onze website en kleur ook geel!

Kijk op:

www.wijkleurengeel.nl
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