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Hartverwarmende cleanup actie voor 

ondergelopen Kindervallei 

 

Made, juli 2021 – Heel wat steden en gemeenten zijn de afgelopen 

dagen zwaar getroffen door wateroverlast. Ook de Kindervallei in 

Houthem (Valkenburg) ontsnapte niet aan de gevolgen. In dit unieke 

vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds kunnen families met 

zorgintensieve kinderen terecht voor een onbezorgde vakantie. Om het 

pand zo snel mogelijk opnieuw in gereedheid te brengen en gezinnen 

weer volop te laten genieten, stak Kärcher de handen uit de mouwen met 

een warme cleanup actie. 

 

Thea Coolen,  Manager van de Kindervallei: “We werden woensdag 21 

juli enorm verrast door de snelheid van het water dat hiernaartoe 

stroomde. Rond half tien ’s avonds - er waren toen zes gezinnen en drie 

echtparen aanwezig - hebben we beslist om te evacueren. Het volledige 

pand is vervolgens ondergelopen en de materiele schade was enorm: 

heel veel beschadigd meubilair, alle vloeren die moeten vernieuwd 

worden, … Hartverwarmend is dat we die dag al omstreeks zes uur een 

telefoontje kregen van Kärcher met de vraag: ‘wat kunnen we voor jullie 

doen?’.” 

 

Vele handen maken licht werk 

Kärcher Nederland is al vele jaren trouwe partner van het Ronald 

McDonald Kinderfonds en nam meteen initiatief. “Die razendsnelle actie 

heeft een ongeziene impact gehad op het verder beperken van de 

schade”, vertelt Thea. “Met een groot team en flink wat materiaal - 

waaronder waterstofzuigers, vuilwaterpompen en schrobmachines - zijn 

zij drie dagen lang komen helpen om ons te verlossen van al dat water 

en het pand schoon te maken. Want hoe sneller het water weg was, hoe 

sneller de bouwdrogers - door Boels Rental beschikbaar gesteld - hun 

werk konden doen. Het is waanzinnig mooi om te zien hoeveel 

vrijwilligers en sponsors de Kindervallei een warm hart toedragen. Al die 

handen samen – groot en klein – zullen er voor zorgen dat we op 23 

augustus opnieuw de deuren kunnen openen.” 

Perscontact : 

Jop Küster 

Marketing Manager 

Kärcher B.V. 

Brieltjenspolder 38 

4921 PJ Made 

 

T 076-7501770 

Jop.kuester@nl.kaercher.com 

 

 

 



 

 

PERSBERICHT 
 

 

 

Benieuwd naar de cleanup actie van Kärcher? Check dan zeker 

deze video’s: https://youtu.be/XwFR0uXc-bE (dag 1), 

https://www.youtube.com/watch?v=2m3K6j0ScJg (dag 2) en 

https://www.youtube.com/watch?v=RkpE3Jdtkhc (dag 3). 
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