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Wat ga je doen?
Bak in november mee tijdens de eerste
editie van Hartekind Bakt!
Bak koekjes, taartjes, cakejes of andere
lekkernijen in de vorm van een hart en
verkoop deze voor Stichting Hartekind.
Op dit moment is een hartafwijking nog
steeds doodsoorzaak nummer 1 bij
kinderen onder de 15 jaar. Stichting
Hartekind is de enige stichting in
Nederland die noodzakelijk
wetenschappelijk onderzoek financiert
naar hartafwijkingen bij kinderen. Daarom
vragen wij alle kinderen in Nederland om
in actie te komen en een verschil te
maken voor de 25.000 hartekinderen.

Stichting Hartekind
Elk jaar worden er in Nederland 1.500
kinderen met een hartafwijking
geboren. 90% van deze kinderen
wordt volwassen, maar helaas sterft
10% nog altijd aan de gevolgen van
deze afwijking. Dat maakt een
hartafwijking doodsoorzaak nummer 1
bij kinderen tot 15 jaar. Stichting
Hartekind wil hier verandering in
brengen en zet zich in voor kinderen

Bak je hart voor het hart van een ander!

met een hartafwijking. Zij financiert

#MAAKJEHART

wetenschappelijk onderzoek met als
doel de overlevingskansen van
hartekinderen te vergroten en de
kwaliteit van leven te verbeteren.

Hoe schrijf je je in?
Inschrijven kost €5 per
deelnemer en is heel makkelijk.

Vul jouw gegevens in op
www.hartekind.nl/hartekindbakt

Je ontvangt dan in oktober
het speciale Hartekind Bakt
startpakket!

BAKTIP
Check, voordat je je cake uit de oven
haalt, of hij helemaal gaar gebakken is –
ook binnenin. Dat kan heel makkelijk
door een houten satéprikker in het
dikste stuk van de cake te prikken. Komt
de prikker er schoon uit, dan is de cake
gaar.

Daarnaast word je per mail op
de hoogte gehouden van het
evenement.

Baksels verkopen
Om jouw baksels zo goed mogelijk te
verkopen zorgen we ervoor dat jij in het
startpakket verschillende QR-codes
krijgt, die de kopers kunnen scannen. Op
die manier hoef je niet met contant geld
de straat op en komt jouw opgehaalde
bedrag direct bij Hartekind terecht.
Uiteraard snappen we het dat jij ook
graag bijhoudt wat je verkocht hebt.

Scholenteam

Daarom zal in het startpakket ook een

Wil jij met jouw klas of groep meedoen

speciale lijst zitten waarop je kan
bijhouden hoeveel baksels je verkocht
hebt en voor welke prijs.

aan Hartekind Bakt? Dat kan! Schrijf je
in als team. Stichting Hartekind vertelt
dan bij jou in de klas/op de BSO of
online over het doel, de impact en
natuurlijk de ins en outs van
Hartekind Bakt.
Wil jij graag met een groep meedoen,
zoals jouw klas, school of misschien het
kinderdagverblijf? Mail ons dan even
via info@hartekind.nl, dan maken we
een pakket op maat voor jullie!

Heb je vragen?
Ga naar www.hartekind.nl/hartekindbakt
Mail naar info@hartekind.nl
Bel naar 085-877 22 18

