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Kijklessen in het teken van Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis 
 
Schiedam, 4 november 2019 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Wij zijn blij om jullie weer te mogen uitnodigen voor onze kijklessen, en we hebben nieuws. 
Onlangs is de balletschool vrienden geworden van de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis 
en dit jaar zullen wij ons inzetten voor deze belangrijke Stichting, waarover later meer. De 
kijklessen zijn van maandag 25 t/m zaterdag 30 november en alle ouders, broers en zussen, 
opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes en andere geïnteresseerden zijn welkom om een 
kijkje te nemen in de dansles. De leerlingen laten zien wat zij de afgelopen periode geleerd 
hebben. Alle dansen en oefeningen worden achter elkaar getoond waardoor de les korter duurt 
dan normaal. Je kunt rekenen op een halfuur dansles. 
 
Zoals eerder vermeld zetten wij ons in voor Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis. We 
hebben de kinderen verteld dat bewegen ontzettend belangrijk is, ook wanneer je lijdt aan een 
ziekte als bijvoorbeeld kanker. De ziekte maar ook de behandeling, zoals chemotherapie, 
operatie en bestraling, kunnen ervoor zorgen dat je heel moe wordt of een verminderde 
conditie krijgt. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat veel rusten niet helpt. Bewegen 
heeft juist een positief effect op vermoeidheid en conditieverlies. Wanneer een persoon start 
met de behandeling van de ziekte ontvangen zij in het ziekenhuis een ‘beweegtasje’. Dit tasje 
bevat een oefenprogramma, een stressbal en een elastische band (dynaband) om thuis 
oefeningen mee te doen en in beweging te blijven. Om alle patiënten van een beweegtasje te 
kunnen voorzien en daarmee bewegen te blijven stimuleren, is het ziekenhuis afhankelijk van 
donaties. De dansschool maakt zich hard voor dit initiatief en heeft daarbij jouw hulp nodig.  
 
Wat wordt er van mij verwacht? 
De leerlingen zijn hard aan het oefenen om voor jou een geweldige kijkles neer te zetten. In 
ruil hiervoor zouden wij het enorm waarderen als jij een donatie wil doen voor een 
‘beweegtasje’. Voor één beweegtasje is een bedrag van €5,- nodig, maar elke donatie is 
welkom. Doneren kan op de dag van de kijkles. Het geld kan in een kubus gestopt worden op 
één van onze locaties. Uiteraard is dit geheel vrijwillig en verplichten wij je nergens toe. 
 
En dan? 
Op zaterdag 30 november geven de selectiegroepen twee spetterende shows in het theater. 
De opbrengst van deze kaartverkoop plus alle donaties die wij tijdens de kijklessen van jullie 
hebben ontvangen, worden bij elkaar opgeteld. Het bedrag waar we op uitkomen zal uitwijzen 
hoeveel tasjes wij kunnen doneren aan Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis en hoeveel 
patiënten wij daarmee aan het bewegen kunnen krijgen.  
 
We hopen jullie allemaal te zien in de week van 25 november en ons samen in te zetten voor 
dit mooie doel! 
 
Met vriendelijke groet, 

Rowana Wolff-Koffijberg 
Directrice Ballet- en Dansstudio Schiedam 


