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Steun Stichting Hartekind en help hartekinderen kind zijn! 
 
Ieder jaar worden er in Nederland 1.500 kinderen met een hartafwijking 
geboren. Wist u dat dit de meest voorkomende aangeboren afwijking is? 
Onderzoek geeft hartekinderen een kans om kind te zijn en volwassen te 
worden. 
 
De feiten: 
- dagelijks worden er 4 kinderen met een hartafwijking geboren; 
- iedere dag ondergaan 3 kinderen een openhartoperatie; 
- elke 2 dagen overlijdt er 1 kind aan een hartafwijking! 
 
Door de sterk verbeterde behandelmogelijkheden en de vele onderzoeken heeft een hartekind 90% 
kans om volwassen te worden. 10% van de hartekinderen overlijdt echter nog voordat zij volwassen 
zijn. Stichting Hartekind financiert wetenschappelijk onderzoek om de levensverwachting van deze 
kinderen te vergroten. 
 
Daarnaast lopen hartekinderen tegen veel andere dingen aan: 
- diverse ziekenhuisopnames en operaties 
- hartritmestoornissen, hartfalen, hersenschade of ontwikkelingsproblemen. 
 
Ook om de kwaliteit van leven van deze kinderen te vergoten, wordt belangrijk onderzoek 
gefinancierd. Dit onderzoek is zeer kostbaar, daarom vragen we u om hulp. 
 

 
Janna in actie 

 
Janna Vos, fervent motorcrosser, wil Stichting Hartekind steunen. Janna werd zes weken te vroeg 
geboren, woog maar 1.500 gram. Dat heeft in haar jeugd voor de nodige problemen gezorgd. Ze 
heeft een achterstand opgelopen op alle gebieden. Hierdoor weet Janna als geen ander hoe het is 
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om een ander leven te leiden dan haar leeftijdsgenootjes. Janna is een stoere meid, ze houdt van 
snelheid en dingen die niet zo eenvoudig zijn om te doen. Dat zie je ook terug in haar keuze voor de 
motorcross. Als zevenjarige beklom zij haar eerste crossmotor. Al snel bleek dat ze dit niet 
onverdienstelijk deed. Janna begon op een 50 cc-motor en zij rijdt nu in de damesklasse op een 125 
cc-motor. Janna is en blijft een hobbyrijder. Zij vindt haar kracht in deze sport. 
 

 
Delen van de motor die bestickerd kunnen worden 

 
Janna wil graag haar steentje bijdragen en hartekinderen een zo normaal en gezond mogelijk leven 
gunnen. Om Stichting Hartekind te steunen, zal haar motor bestickerd worden, onder andere met 
het logo van Stichting Hartekind en haar startnummer. De overige vlakjes bieden we aan bedrijven 
en privépersonen aan om zo het werk van Stichting Hartekind meer onder de aandacht te brengen 
en te ondersteunen. De gehele opbrengst komt ten goede aan Stichting Hartekind. Het geld zal 
gebruikt worden om nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en prenatale screening 
betaalbaar te maken.  
Voor € 100,- kan uw logo of naam prijken op de motor van Janna. Voor bedrijven is er een extra 
voordeel. De sponsoring van € 100,- kan als gift/donatie in uw boekhouding opgenomen worden. 
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Bedrijven die dit willen, kunnen voor het steunen van Janna een factuur krijgen van Stichting 
Hartekind. 
 
Wilt u meer informatie over de sponsoring van de motor of dit project, dan kunt u contact opnemen 
met Tony Vos, via de mail tony.vos@me.com of mobiel 06-15 90 27 77. 
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