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HET IS BIJNA

OP

JUNI

ZOVER!

KOM JE OOK

Een topdag voor kinderen tussen 4-12 jaar 
die niet meer thuis wonen.

van 11u tot 16u 
regio West-Brabant 

Meer info! 
www.leukedingendag.nl 

Meer info! 
www.leukedingendag.nl 

Ben je ook zo enthousiast over de LDD en wil je graag met kinderen 
komen die in onze doelgroep vallen, stuur dan een mailtje naar:  

vragen@leukedingendag.nl 



LEUKEDINGENDAG
De LeukeDingenDag is een dag die speciaal georganiseerd wordt 

voor kinderen die om welke reden dan ook niet meer thuis wonen. 

Op deze dag worden de kinderen en hun pleegouders en/of 

begeleiders extra in het zonnetje gezet. De activiteiten zijn 

afgestemd op kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar.  Wij 

richten ons vooral op kinderen die (gedeeltelijk) woonachtig zijn in 

pleeggezinnen, leefgroepen, gezinsvervangende huizen en 

instellingen.  

DE STICHTING 
Stichting LeukeDingenDag is 4 jaar geleden opgericht en 

organiseert dit jaar voor de achtste keer de LDD. We beschikken

over een ANBI keurmerk. De dag wordt georganiseerd door een 

vaste club van 10 vrijwilligers en op de dag zelf sluiten er 70 

vrijwilligers aan.  

Ook wordt er voor voldoende eten en drinken gezorgd.  Voor 

een indruk van de voorgaande jaren kun je het beste een kijkje 

nemen op onze website: www.leukedingendag.nl. De gehele 

dag is voor zowel de kinderen als begeleiders geheel 

kosteloos, kinderen worden begeleid door hun eigen 

pleegouder/begeleider, zodat ze zich optimaal op hun gemak 

kunnen voelen.  

SPONSORING & VRIJWILLIGERS 
De LDD wordt mede mogelijk gemaakt dankzij sponsoring van 

diverse organisaties die onze Stichting een warm hart toedragen 

en de inzet van vele vrijwilligers. Een overzicht van de sponsoren

is te zien op de website.  

Heb je andere vragen dan kun je een berichtje sturen naar vragen@leukedingendag.nl 

We zorgen dat ca. 300 kinderen en hun begeleiders een geheel 

verzorgde verwendag krijgen. Op deze dag worden allerlei 

activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Ze kunnen bijvoorbeeld

naar de kapper, make-up, knutselen, maar ook modelbouw graffiti 

spuiten, paintballen en foto laten maken, paardrijden en er is  een 

mobiele  kinderboerderij. En elk jaar zorgen we weer voor nieuwe 

activiteiten zowel binnen als buiten. 


