
Spoorspiekers/Railrunner Carnaval 2023 
Jeugdprinses Jayhlinn deelt haar carnaval ook 

met het Ronald McDonalds huis.  
 

Even voor ons carnaval ontstond spontaan het idee om dit 
jaar iets extra’s te doen voor gezinnen die door de 
medische omstandigheden van hun kind ver buiten hun 
eigen thuissituatie moeten verblijven. 
De benodigde medische zorg voor hun kind is voor veel 
mensen niet op een steenworp afstand beschikbaar. 
Al decennia vormt het Ronald McDonaldshuis dan een 
pracht alternatief. 
Immers bij een medische behandeling, hoe intensief ook, 

blijft voor deze kinderen hun “eigen thuis omgeving” van cruciaal belang! 
Onze Jayhlinn, haar papa, mama en broertjes en zusjes weten hier alles van. 
Hoe mooi is het dan om iets terug te doen! 
Samen met de Spoorspiekers en het SSOVN Hoofdbestuur werden de handen in 
een geslagen. De opbrengst van de Spoorspiekerplaatjes 2023 wordt gezonken 
aan het: 

Ronald McDonalds kinderfonds Nijmegen! 
 

En lieve mensen wat heeft deze actie onze 
verwachtingen ver overtroffen! 
Op dinsdagmiddag 14 maart mocht Jayhlinn met 
een kleine delegatie het eindresultaat 
overhandigen. Het Ronald McDonaldshuis 
Nijmegen ontving Jayhlinn en de delegatie 
Spoorspiekers vol warmte en aandacht… dit op de 
eerste plaats voor Jayhlinn. 
Locatie manager Erny Boots verwelkomde 
Jayhlinn met delegatie en in een warm gesprek 
deelde zij de opzet van de organisatie en de 
waarde voor de kinderen en hun gezinsleden. 

 

Toen het feestelijke moment voor Railrunner de 35ste 
Jayhlinn om de cheque aan Manager Erny te geven… Onze 
actie heeft het ongelofelijke bedrag opgebracht van: 
€750,00 
 

Voor ons doen een ongekend pracht resultaat. Mede 
bijeengebracht door de verkoop van de plaatjes en veel, 
heel veel spontane bijdragen! 
Individueel, als groep, afdelingen of commissies… Dank, 
dank, dank!  
Opmerkelijk waren de bijdragen vanuit het land en zelfs 
buitenland… het was hartverwarmend! 
 

En Jayhlinn kreeg van Erny ook nog een persoonlijke waardering in de vorm van 
een knuffelhaas. Iets dat alle kinderen vandaag de dag ontvangen bij hun verblijf 
in een Ronald McDonaldshuis… Het was een voorrecht om hierbij aanwezig te 
zijn. En mensen… wat doet men hier goed werk… RESPECT! 
 

Één plaatje zegt soms meer dan 1000 woorden!  
TIP… Kijk op: www.ssovn.nl/foto’s/carnaval 2023 
 

Jullie Mien op ’t Nieuws. 


