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Sponsor voor een “onbetaalbare Glimlach” 
“Een glimlach op het gezicht van een zieke vrouw is onbetaalbaar” Quote van 
Sandra Wijkhuisen. 
 
Een oproepje in de BN de Stem half mei 2006, waarin zij via haar beroep als 
schoonheidsspecialiste vrouwen met kanker een gratis verwenbehandeling 
aanbood, zorgde voor vele aanvragen. De allereerste gast die bij Sandra een 
afspraak had, verraste Sandra door een bos gele rozen achter haar rug vandaan te 
halen. Dat was emotioneel voor Sandra aangezien deze dame onmogelijk kon 
weten dat gele rozen de lievelingsbloemen van haar overleden schoonmoeder 
waren. De schoonmoeder van Sandra overleed 31 mei 2004. Dit “magische’ 
moment (wellicht was dit een teken van “boven”) EN de dames die na de 
verwenbehandeling zeer tevreden naar huis toe gingen, hebben er voor gezorgd dat 
deze geste heeft geleid tot de naamgeving van onze Stichting. Omdat de 
verwenbehandelingen zo’n succes waren en er blijkbaar enorm veel behoefte was 
aan een verwenbehandeling, hebben we er een jaarlijks terugkerende verwendag 
van gemaakt.   
  
In 2010 is de Stichting Yellow Roses Foundation ‘geboren’ zodat dit belangrijke 
werk, voor vrouwen met kanker en levensbedreigende ziekten zoals ALS, 
professioneel wordt ingevuld. 
Een lokale stichting, met vrijwilligsters (merendeels uit het Beauty vak), voor 
vrouwen uit Etten Leur en omgeving.  
Wat ooit is begonnen met minimaal 1x per jaar een Beauty verwen dag, is sinds 
2010 uitgebreid met andere verwendagen, zoals een voorstelling in het plaatselijke 
theater “de Nieuwe Nobelaer” in Etten-Leur, een oldtimer rit, een creatieve 
workshop of een dagje op de asperge wijn boerderij De Santspuy in Etten-Leur.  
 
“De door ons georganiseerde dagen zijn voor mij een “miljoen in mijn hart” want 
wat is het toch fijn om die vrouwen na een dag te zien glunderen en glimlachen. 
Dat is toch prachtig!” aldus Sandra Wijkhuisen, oprichtster en de grote initiator van 
de verwendagen. “Verwenzorg is m.i. enorm belangrijk voor vrouwen uit deze 
kwetsbare groep om ze een ‘steuntje in de rug’ te geven. Even niet denken aan hun 
ziekte, even een moment voor jezelf. Immers, een vrouw cijfert zichzelf weg 
wanneer zij ziek is, want het gezin moet doordraaien. Daarom willen wij vrouwen 
even een momentje voor zichzelf geven. Even weer vrouw zijn en mooi voelen. 
Maar ook het samen zijn met lotgenoten, waar zij kunnen en mogen praten over 
hun situatie, waardoor ze een oppepper krijgen, die ze verdienen en die blijft 
“doorwerken”. 
 
Via bijgaande links: https://gezondnu.nl/2013/10/10/passie-als-wapen-tegen-
kanker/ kun je meer lezen over haar enthousiasme en drijfveren.    
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Draagt u Stichting Yellow Roses Foundation een warm hart toe, dan kunt u ons op 
verschillende manieren ondersteunen, waarbij u tegelijkertijd kunt voldoen aan uw 
(persoonlijke) MVO-doelstellingen. 😉😉 
 
Als Stichting Yellow Roses Foundation ontvangen wij geen subsidie waardoor we erg 
afhankelijk zijn van sponsoring, donaties en giften, om de verwendagen kosteloos 
te kunnen verzorgen voor onze kwetsbare doelgroep.  
 
Omdat wij dankbaar en blij zijn met iedere vorm van financiële bijdrage, en wij u 
graag willen helpen bij de realisatie van uw doelstellingen in het kader van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hebben wij een aantal 
sponsorpakketten opgesteld. Sponsorpakketten waarbij wij onze waardering graag 
willen uiten in een tegenprestatie vanuit onze Stichting.   
 
Sponsorpakket Goud 
Waarde vanaf  € 2.500,00 
Duur sponsoring  ten minste 1 jaar 
  
Zichtbaarheid en communicatie 
• Logo op de sponsorpagina van website www.yellowrosesfoundation.nl als 

“Hoofdsponsor” met een kort bedrijfsprofiel (max. 100 woorden) en een link 
naar uw bedrijfswebsite. 

• Logobanner (rollend) onderin op de homepage van 
www.yellowrosesfoundation.nl   

• Logo op de Facebook pagina van Yellow Roses Foundation. 
• Een “reclame” uiting d.m.v. een filmpje op de Facebook pagina van Yellow 

Roses Foundation 
• Logo op de omslag van het programma boekje van de te organiseren 

verwendagen in het sponsorjaar. 
• Logo bij pr-publicaties voor verwendagen in het sponsorjaar 
• Logobanner in e-mails naar (potentiële) gasten van de verwendagen. 
• 2 spandoeken/banners van uw organisatie tijdens de verwendagen. 

(Spandoeken/banners door u zelf aan te leveren)  
  
Sponsorpakket Zilver 
Waarde   € 1.000,00 tot € 2.499,99 
Duur sponsoring  ten minste 1 jaar 
  
Zichtbaarheid en communicatie 
• Logo op de sponsorpagina van website www.yellowrosesfoundation.nl als 

“Subsponsor” met een kort bedrijfsprofiel (max. 50 woorden). 
• Logo op de Facebook pagina van Yellow Roses Foundation 
• Logo in het programmaboekje van de te organiseren verwendagen in het 

sponsorjaar (halve pagina). 
• 1 spandoek/banner van uw organisatie tijdens de verwendagen. 

(Spandoek/banner door u zelf aan te leveren)  
  

http://www.yellowrosesfoundation.nl/
http://www.yellowrosesfoundation.nl/
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Sponsorpakket Brons: 
Waarde   € 250,00 tot € 999,99 
Duur sponsoring  ten minste 1 jaar 
 
Zichtbaarheid en communicatie 
• Logo op de sponsorpagina van website www.yellowrosesfoundation.nl als 

“Overige sponsor”. 
• Logo in het programmaboekje van de te organiseren verwendagen in het 

sponsorjaar (kwart pagina). 
 
Sponsorpakket Donateur: 
Waarde   tot en met € 100,00 
Duur sponsoring  ten minste 1 jaar 
 
Zichtbaarheid en communicatie 
• Bedrijfsnaamsvermelding in letters op de sponsorpagina van 

www.yellowrosesfoundation.nl onder het kopje donateurs 
  
Sponsoring in natura 
We doen ook graag een beroep op ondernemingen om ons te steunen met een 
jaarlijkse bijdrage in natura.  
 
Bijvoorbeeld door één van onze kostenposten over te nemen: 
• Een jaar lang de telefoonrekening 
• Een jaar lang de energierekening 
• Een jaar lang koffie en thee 
• De jaarlijkse beloning voor vrijwilligers 
• Alle kosten voor een bepaalde activiteit 
• Verzorging van de buitenruimte 
• Een jaar lang het drukwerk. 
• Et cetera 
 
Afhankelijk van de omgerekende waarde ontvangt u de door ons beschreven 
tegenprestaties als “Goud”, “Zilver”, “Brons” en/of “Donateur”. 
  
  

http://www.yellowrosesfoundation.nl/
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Overige Giften en donatievormen 
 
Testament 
Wellicht overweegt u de Yellow Roses Foundation op te nemen in uw testament. 
Dat kan door middel van een legaat of een erfstelling waarin u laat vastleggen dat 
Yellow Roses Foundation een bepaald bedrag (legaat) of een vastgesteld 
percentage (erfstelling) ontvangt van de erfenis. Informeer hierover bij uw notaris 
en laat u hierbij goed adviseren. 
 
Geldinzamelingsacties 
Graag nodigen wij bedrijven, sportverenigingen, instellingen, serviceclubs, amateur 
orkesten, scholen, particulieren en alle anderen uit om 
een geldinzamelingsactie op te zetten met Yellow Roses Foundation als het 
goede doel. Bijvoorbeeld een benefietavond of een sponsorloop. 
 
Andere mogelijkheden om ons te ondersteunen: 
• Een donatie (eenmalig of periodiek) storten op onze rekening. U kunt 

desgewenst ook onze machtigingskaart opvragen. 
• Collectebus neerzetten op uw feest of bij uw bedrijf 
• Collectebus neerzetten op een met u afgesproken plaats, voor een donatie i.p.v. 

bloemen, bij bijv. een jubileum of uitvaart 
• Door het aanschaffen van onze promotieartikelen of verkoop producten. 
• Door het bestellen van boeken via deze afbeelding: 
 
Met uw bijdrage zorgen wij voor verwenzorg voor vrouwen met kanker en andere  
levensbedreigende ziekten uit Etten-Leur en aangrenzende gemeenten. 
Rabobank rekeningnummer Yellow Roses Foundation te Etten-Leur 
IBAN: NL 79 RABO 01573 74 246 
 
 


