PERSBERICHT
Rotterdam, dinsdag 4 augustus 2015.

Mini(world) bewoners op de bres voor kleine Fady
Rotterdam, 4 augustus 2015 – Miniworld Rotterdam en Stichting Meemaken in Miniatuur slaan de
handen ineen om kleine Fady te helpen. Natuurlijk op geheel eigen wijze: in miniatuur, via het
verkopen en plaatsen van minibewoners.
Sponsoring via minibewoners
In augustus en september is het mogelijk om een miniatuur poppetje te kopen en deze te (laten)
plaatsen in Miniworld Rotterdam, in het park bij de Euromast. Per geplaatst poppetje komt € 4,= ten
goede aan de Stichting Redt kleine Fady. Verreweg het grootste deel van de werkelijke kosten worden
door Miniworld en MeeMaken in Miniatuur voor haar rekening genomen.
Fady is een 4 jarige jongen die lijdt aan neuroblastoom. Om zijn overlevingskansen aanzienlijk te
vergroten dient hij in de VS immunotherapie te ondergaan. De behandeling hiervan wordt wél door de
ziektekostenverzekering vergoed, echter de bijkomende reis- en verblijfkosten niet.
Miniworld Rotterdam en Stichting Meemaken in Miniatuur trekken zich het lot van Fady en zijn familie
aan en hebben daarom de handen ineen geslagen.”Als familieattractie vinden wij het belangrijk om
ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Daarom zijn wij, samen met Stichting Meemaken in
Miniatuur, op zoek gegaan naar een manier om Fady te steunen”, aldus Marc van Buren, directeur
van Miniworld Rotterdam. “En hoe beter dan via onze minibewoners?”.

Hoe werkt het?
Schaf voor € 5,= een eigen poppetje aan (een minibewoner): dit kan via de webshop van Miniworld
Rotterdam of bij Miniworld zelf. Er zijn twee opties: (1) Wij plaatsen jouw poppetje; (2) Je kan bij de
plaatsing aanwezig zijn. In dit laatste geval wordt je uitgenodigd voor de speciale plaatsingsmomenten
bij Miniworld Rotterdam.
Eerste poppetje
Op woensdag 5 augustus om 11:30 uur zal het eerste poppetje door Fady en zijn ouders worden
geplaatst.
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