
                                                            
 

 
Leuven, 4 november 2022 
 
Beste dokters, beste medewerkers, beste collega’s,  
 
Het is al jarenlang een traditie binnen het KITES team dat we de families van een overleden 
kind uitnodigen op de 2e zaterdag van december in het kinderziekenhuis van UZ Leuven, 
symbolisch de dag voor wereldlichtjesdag. 
In 2020 bestond het KITES-team 30 jaar. We hadden hier graag bij stilgestaan met onze 
gezinnen en met jullie. Helaas heeft Corona 2 jaar anders beslist.  
 
Nu weer meer mag, nodigen we ook jullie van harte uit voor een bijzondere 
familiebijeenkomst omwille van het 30-jarig (+2) bestaan van thuiszorg voor kinderen/KITES 
UZ Leuven. 
 
Graag verwelkomen we jullie op zaterdag 10 december 2022 te Leuven vanaf 13u. 
We zijn met vele gezinnen een bijzondere weg gegaan naar het afscheid van hun kind. 
Zonder de samenwerking met elk van jullie, was dit niet mogelijk geweest. 
We hebben voor de gezinnen een wandeling uitgestippeld waar ruimte is voor 
herinneringen. Jullie zijn zelf ook van harte welkom op deze wandeling. 
Na de wandeling is er een hapje en een drankje voorzien, een optreden en kan er vooral 
nagepraat worden. 
 
We zijn ver teruggegaan in de tijd om gezinnen en families uit te nodigen, alsook onze ex-
collega’s. 
 
We hopen jullie allemaal te mogen (her)ontmoeten en stil te staan bij wat ons samenbracht. 
 
Warme groeten, 
 
Het KITES team 
Marleen, Heidi, Ilse, An, Kathleen, Jill, Leen, Katrien en Greet 
 

 
 



 
Inschrijvingsstrook Walk with KITES 

Zaterdag 10 december 2022 
 
 
Programma 
- Tussen 13u00 en 14u00  : Aankomst en ontvangst 
- Tussen 14u00 en 16u00  : Wandeling 1 en 2 
- Tussen 16u00 en 17u00  : Optreden NAYM 
- Vanaf 17u00    : Ontmoeting met hapje en drankje  
                        
 
Inschrijving 
Naam ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Mailadres ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zal aanwezig zijn op de ontmoetingsdag Walk with KITES – locatie Alma 3 Sportkot 

o Gans de dag 
 

o Enkel voor de wandeling 
o 4 km 
o 7 km 

 
o Enkel voor de avondactiviteit 

 
   
Gelieve uw inschrijving te bezorgen voor 1/12/2022 
myrna.goossens@uzleuven.be 
 

 
Verder informatie zoals locatie, gedetailleerd programma enz. volgt nog.  
 
Mensen die graag een handje willen helpen, kunnen zich op bovenstaand e-mailadres 
aanmelden.  
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