
Carlyne’s KanjerKetting-actie 2017 
 

Sinds 2013 halen Carlyne en ik geld op voor de KanjerKetting. 

Dit hebben wij tot vorig jaar gedaan middels blikgooien en polsbandjes verkopen tijdens 
Koningsdag (voorheen Koninginnedag ). 

In 2013 haalden wij € 112,- op. In 2014 werd het bedrag iets hoger € 175,-. In 2015 € 

180,- en helaas vorig jaar voor ons een tegenvallende € 99,-. 

Er waren in het centrum van Vlaardingen meerdere oud-Hollandse spelletjes, zoals 

koekhappen, touwtje trekken en eendjes vissen. 

Onze inbreng was € 50,- aan kleine ‘prul’ cadeautjes kopen bij de Action en de gehele 

Koningsdag proberen zoveel mogelijk geld op te halen. 

In 2017 wilde Carlyne graag wat anders. 

 

We zijn overigens in 2012 in contact gekomen met 2 jongens die een KanjerKetting 

hadden Ik heb een aantal keren meegeholpen aan een opkikkerdag. Tijdens zo’n 

opkikkerdag had één van de jongens een KanjerKetting bij zich. Hij kon goed aan de 

hand van de kralen vertellen wat hij allemaal al had meegemaakt. 

Ik was door dit verhaal zo onder de indruk dat ik graag onze gezonde dochter wilde 

bijbrengen dat er kinderen, leeftijdsgenootjes, zijn die niet vanzelfsprekend buiten 

kunnen spelen, naar school kunnen gaan en sporten. En dat wij gaan proberen zoveel 

mogelijk geld op te halen. 

 

Eind januari gaf Carlyne aan om dit jaar suikerspinnen te gaan verkopen tijdens 

Koningsdag. Carlyne is namelijk gek van suikerspinnen. Ze heeft zelfs een eigen huis-

tuin-en-keuken suikerspinmachine van de Xenos gekregen van haar opa en oma. 

Na enig mail en speurwerk kwam ik tot de conclusie dat het huren van een 

suikerspinmachine nog niet zo makkelijk was. Of de machine was al verhuurd of het was 

behoorlijk kostbaar om er eentje te huren voor die dag. 

16 februari jongst leden hebben we Facebook gebruikt om op zoek te gaan naar één of 

meerdere sponoren. 

 

Binnen enkele uren was ons 

filmpje massaal gedeeld en 

geliked. 

Suikerspinfeestje Doron Levy uit 

Schiedam nam binnen 1 dag 

contact met ons op. Hij wilde ons 

helpen aan suikerspinsuiker en 

stokjes voor 150 suikerspinnen en 

hij wilde ons een cursus suikerspin 

maken aanbieden. 

 

Enkele dagen later werd er door 

het Rotterdams Dagblad contact 

opgenomen. Zij vonden het een 

leuk filmpje en wilden er een item 

van maken. 

 

Door het artikel in het RD hebben 

we 2 suikerspinmachines en een 

popcornmachine gedoneerd 

gekregen, daarnaast ook nog 

suiker en stokjes voor nog eens 

300 suikerspinnen. 

 

 



Onze actie heeft ook nog de aandacht getrokken van regionale kranten en radio 

programma’s. 

De bioscoop in Vlaardingen heeft ons popcorn en bakjes gegeven. Een feestartikel winkel 

een ballonnenpilaar, waarvan Carlyne de kleur ballonnen mocht uitkiezen. 

De Xenos heeft een suikerspinpakket beschikbaar gesteld om deze te verloten tijdens 

Koningsdag. 

Ook hebben we nog een crowdfunding pagina geopend via doneeractie.nl. 

De basisschool en zeker de juf van Carlyne, Manon van de IKC Vankampen school, uit 

Vlaardingen vond onze actie zo leuk en goed en de KanjerKetting zo’n mooi doel dat zij 

zich hard heeft gemaakt om dit jaar dit doel als schooldoel te kiezen. 

In de weken voor de Pasen hebben alle basisschoolkinderen geprobeerd om zoveel 

mogelijk geld bij elkaar te verdienen. 

Carlyne is met haar beste vriendin Hailey en haar oom Harry, die ook op de Vankampen 

school zit langs alle klassen gegaan om daar te vertellen wat de KanjerKetting inhoudt. 

Tijdens Koningsdag was het werkelijk niet te bevatten druk. Door alle media aandacht 

van kranten, radio en Facebook kwamen er mensen uit heel Vlaardingen en daarbuiten 

speciaal langs om te doneren en een suikerspin of bakje popcorn te proeven. 

Ook kwam er in de ochtend een fotograaf van het Rotterdams Dagblad langs om onze 

actie op de plaat te zetten. 

 

       
 

 

       
 

Na koningsdag hebben we op onze doneeractiepagina nog enige prachtige donaties 

mogen ontvangen en heeft onze grootste sponsor, Danny van den Elshout van 

Defeestverhuurder uit Capelle aan den IJssel, een prachtige cheque laten maken waar 

we het eindbedrag op konden noteren en overhandigen aan de KanjerKetting. 

 



 
 

Dit heeft 15 mei plaatsgevonden. Daar hebben wij enkele medewerkers van de VOKK 

mogen ontmoeten en hebben we van Marinka een rondleiding gekregen. 

Op 15 december zijn Carlyne en ik te vinden op de winterfair in Numansdorp om 

opnieuw suikerspinnen te verkopen voor de KanjerKetting. 

 

We gaan alvast weer een mooie actie voor Koningsdag 2018 bedenken. 

 

Liefs Danny en Carlyne van der Valk 

 


