Vriendennieuws #2 2016

Beste Vriend
—
Het jaar 2016 loopt ten einde. Een mooi jaar,
waarin we weer veel hebben gerealiseerd.
Diverse wensen die een verblijf in het ziekenhuis
wat aangenamer maken, zijn vervuld. Er waren 2
interessante bijeenkomsten voor onze
bedrijfsvrienden en concerten voor onze vrienden
en patiënten. Samen met patiënten en
medewerkers maakten we voor de website een
promotiefilmpje. Met de mooie opbrengst van het
golftoernooi in september kon het
handmassageproject worden uitgebreid. In
oktober startten we de campagne ‘Geef om
elkaar, geef voor elkaar’ waarmee we aandacht
vragen voor 4 wensen. Nieuw daarbij is de wijze
van doneren: dat kan met één druk op de knop
via sms. Graag brengen we ook nog een andere
wens onder de aandacht: de embracedoek. In
deze nieuwsbrief leest u er meer over. En tot slot:
sinds begin december hebben we een nieuwe
website: www.spaarnegasthuis.nl/vrienden.
Wij vinden ‘m prachtig. U ook?
Wij wensen u heel fijne kerstdagen en een
gelukkig en vooral gezond 2017!
Linda de Groot, voorzitter Vrienden Spaarne
Gasthuis
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Uitgelicht wensproject:
embracedoeken
—
Graag brengen we deze bijzondere wens
onder de aandacht: de embracedoek. Dit is
een omslagdoek voor vrouwen met
borstkanker. Bij veel onderzoeken en
gesprekken heeft de patiënt een ontkleed
bovenlichaam. Dat geeft haar een
kwetsbaar gevoel, juist op de momenten die
zo belangrijk zijn. Met een omslagdoek voelt
ze zich even wat minder kwetsbaar. Deze
doeken kosten € 24,95 per stuk. Geeft u in
deze koude tijd van het jaar een warme
omhelzing weg? U kunt voor deze
bijzondere wens een extra bijdrage
overmaken op bankrekening
NL77RABO0147145147 o.v.v.
embracedoek.
Alvast veel dank voor uw bijdrage!
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Vriendenweek 2016
—
In de eerste week van november was de
jaarlijkse Vriendenweek van Vrienden
Spaarne Gasthuis. Via allerlei activiteiten
wisten we nieuwe Vrienden te maken die bij
willen dragen aan grote en kleine extra’s
voor onze gasten. Er was die week in de
restaurants een heerlijk Vriendenbroodje te
koop. In kraampjes in de centrale hal in
Haarlem Zuid en Hoofddorp konden
bezoekers Spaarne Gasthuis tulpenbollen
en Doppers kopen. Ook werd voor relaties
van het Spaarne Gasthuis een speciale
avond, De Avondsalon, georganiseerd met
sprekers als Hugo Borst en trendwatcher
Adjiedj Bakas. Het Allerzielenconcert voor
patiënten en andere belangstellenden was
de afsluiter van de week. Tijdens dit concert,
waarbij muziek werd afgewisseld met
gedichten over afscheid en troost, kon
iedereen een dierbare overledene
herdenken.
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Cadeautip!
—
Zoekt u nog een origineel cadeautje voor de
feestdagen? Geef dan de Spaarne Gasthuis
Dopper. Deze groene drinkfles met logo van
het Spaarne Gasthuis valt bij iedereen in de
smaak. U heeft al een Dopper voor 10 euro.
Een deel van de opbrengst gaat naar
Vrienden Spaarne Gasthuis. De Dopper
kunt u in de winkels van Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid en Hoofddorp kopen.

Monopoly Haarlem
—
Eind november is Monopoly Haarlem
uitgebracht. Het goede doel van deze
speciale editie is de Vrienden Spaarne
Gasthuis. Onze fondsenwerver Klaas-Jan
Gorter kreeg een cheque met het
fantastische bedrag van € 4000! Het geld
wordt besteed aan de speelhal in het
nieuwe Vrouw & Kind Centrum. In de
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huiselijke en veilige speelhal komen
verschillende speelelementen waar
patiëntjes samen met broertjes, zusjes,
vriendjes of vriendinnetjes die op bezoek
komen, kunnen spelen. Ook aan de ouders
is gedacht: er komen verschillende
comfortabele zitjes zodat de kinderen
dichtbij hun vaders en moeders kunnen zijn
en andersom.
Ook een Monopoly-spel?
Al bij de officiële presentatie van het spel in
het stadhuis van Haarlem was het spel
uitverkocht. In februari 2017 komt de tweede
druk uit. Wilt u een spel reserveren? Schrijf
u in op de intekenlijst die ligt op het VVVkantoor van Haarlem of bel (023) 531 7325.
In de winkels van Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid en Hoofddorp is ook nog een
beperkt aantal spellen verkrijgbaar.

Mooie bijdrage van Konica Minolta
—
Op 1 december ontvingen de Vrienden
Spaarne Gasthuis een prachtige cheque
van € 5000 van Konica Minolta, een
leverancier van ons ziekenhuis. Namens
alle patiënten bedanken wij Konica Minolta
voor hun betrokkenheid en prachtige gift!
Op de foto, van links naar rechts, Lodewijk
Wietzema Menkhorst (account manager
Strategic Accounts, Public Konica Minolta),
Maarten Nooter (manager inkoop Spaarne
Gasthuis), Wendy Roos (fondsenwerver
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Vrienden Spaarne Gasthuis) en Eitze
Huisman (General manager Strategic Sales
Konica Minolta).

Geef om elkaar, geef voor elkaar
—
Om het verblijf in ons ziekenhuis een beetje
aangenamer te maken zijn we een
campagne gestart voor 4 wensen: een
kindvriendelijke behandelkamer, sfeervolle
bevalsuites, handmassages en een daktuin
voor oncologiepatiënten. Extra’s waar het
Spaarne Gasthuis zelf de middelen niet voor
heeft, maar die donateurs van de Vrienden
mogelijk maken. De campagne ‘Geef om
elkaar, geef voor elkaar’ roept iedereen op
om in actie te komen. Dat kan heel
eenvoudig met een sms aan 3669.
Meer informatie over de projecten:
www.spaarnegasthuis.nl/vrienden.
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Golfen en bieden
—
Sportief genieten met 18 holes op een
nazomerse dag, netwerken met regionale
ondernemers, heerlijk eten en een veiling
met verrassende veilingstukken. Dat waren
de ingrediënten voor het eerste golftoernooi
van de Vrienden Spaarne Gasthuis op 22
september bij de Haarlemmermeersche
Golfclub. Het was een ontzettend geslaagde
dag, met rond de 75 bedrijfsvrienden,
bedrijven uit de regio en collega's uit het
Spaarne Gasthuis. De veiling heeft maar
liefst € 6840 opgebracht! Er is nog geen
doel voor het geld, maar daar komt het
comité vast snel uit.

Vriendennieuws per e-mail
ontvangen?
—
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan als e-mail
ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door
via: vrienden@spaarnegasthuis.nl.
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Agenda
—
19-12 Kerstconcert
Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
26-1 Opening
Lichttuin
Spaarne Gasthuis
Hoofddorp

Bedankt
—
Stichting Roparun
Voor de bijdrage voor
de twee nieuwe
comfortkamers.
Cornelia-Stichting
Voor de bijdrage voor
de nieuwe
kinderbehandelkamer.
Stichting Jong
Voor de bijdrage voor
de nieuwe
kinderbehandelkamer.
Lopen tegen Kanker
Voor de bijdragen voor
de hometrainers voor
de afdeling oncologie.
JOJO Foundation
Voor de bijdrage voor
de comfortkamers.
Stichting Zorg en
Zekerheid
Voor de drie
beweegtoestellen voor
de afdeling dialyse.
Konica Minolta
Voor hun gift.

Colofon
Dit is een uitgave van Vrienden Spaarne Gasthuis in samenwerking met het Spaarne Gasthuis. Voor
vragen, aanmelding of een adreswijziging kunt u contact opnemen met Wendy Roos of
Klaas-Jan Gorter, (023) 224 2083, vrienden@spaarneziekenhuis.nl.
Vrienden Spaarne Gasthuis heeft de ANBI-status.
Bank: NL 77 RABO 0147145147
KvK: 59452161
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