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Extra wensen voor het nieuwe
Vrouw & Kind Centrum

—
Een warme en veilige inrichting van de kinderbehandelkamer, de
aanschaf van slaapstoelen zodat de kersverse ouders samen met
hun kindje op één kamer kunnen slapen maar ook de aanleg van
een buitenspeelterras: Vrienden Spaarne Gasthuis gaan dit jaar
geld inzamelen voor deze extra wensen voor het nieuwe Vrouw &
Kind Centrum.
De komende maanden wordt de kinderafdeling van het Spaarne
Gasthuis in Haarlem Zuid grondig verbouwd. De verhuizing van de
kinderafdeling naar een andere etage in Haarlem Zuid is de aftrap
voor het nieuwe Vrouw & Kind Centrum.
Het centrum opent in oktober 2018 officieel haar deuren. In het
centrum komt naast de kinderafdeling ook het geboortecentrum
voor de hele regio.
Gynaecologen, verloskundigen, kraamzorg en kinderartsen werken
intensief samen om zwangere vrouwen zorg op maat te geven.
Tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Vrouwen kunnen
hier zowel onder begeleiding van hun eigen verloskundige als de
verloskundige of gynaecoloog van het Spaarne Gasthuis bevallen.
Wanneer de bevalling medisch wordt, dan blijven de vrouwen op
hun vertrouwde bevalsuite en komt de juiste zorgverlener bij hen.
En als het nodig is dan is er voor de geboorte ook al overleg met de

kinderarts.
In het nieuwe Vrouw & Kind Centrum worden zo’n 9 tot 10 baby’s
per dag geboren, komen er 16 bevalsuites, 28 kraamcouveusesuites en 8 couveusesuites en worden ruim 3.100
kinderen per jaar opgenomen op de nieuwe kinderafdeling.
Met hulp van de Vrienden is het mogelijk om de extra wensen te
vervullen, wensen die niet uit het zorgbudget kunnen worden
betaald. Wilt u meer weten over deze extra’s? Kijk dan op:
www.spaarnegasthuis.nl/vrienden.

Bedankt!

—
Stichting Zorg en
Zekerheid
Voor hun bijdrage aan de
activiteiten van het Adamas
Inloophuis

Kliek voor een Piek
—
Met ‘Kliek voor een piek’ kunnen medewerkers van het
Spaarne Gasthuis voor een piek (€1) eten kopen dat
na de ronde langs de patiënten overblijft. Hiermee
gaat het Spaarne Gasthuis de verspilling van eten
tegen. Dat lukt steeds beter, want in 2016 zijn maar
liefst 4982 kliekenpieken opgehaald! De opbrengst
gaat altijd naar een project in het ziekenhuis. Zo
gooien we minder weg en houden we er meer aan
over.
De medewerkers konden dit voorjaar kiezen naar welk
project van de Vrienden Spaarne Gasthuis de
opbrengst van de kliekenpot van 2016 ging. 46% van
de bijna 900 stemmen ging naar de herinrichting van
het dakterras op de dagbehandeling oncologie in
Hoofddorp. Het terras wordt op dit moment aangelegd
en krijgt, net als het oncologiecentrum, het thema kust
en duinen. Patiënten kunnen hier straks tijdens hun
behandeling ontspannen in de sfeer van het strand.

Stichting Turbulent
Voor hun bijdrage aan het
dakterras van de afdeling
oncologie
Rotary Sassenheim
Voor hun bijdrage voor de
kinderafdeling
Horeca Haarlem
Voor hun bijdragen voor de
aanschaf van
embracedoeken
Rabobank Haarlem eo
Voor hun gift
Rabobank Regio Schiphol
Voor hun gift
J.C. Ruigrok Stichting
Voor hun bijdrage voor de
vrijwilligersactiviteiten
Stichting DaDa
Voor hun bijdrage voor de

slaapstoelen
Al onze particuliere &
zakelijke donateurs
Voor hun smsjes en
spontane donaties voor
onze projecten

Spaarne Gasthuis Golf Masters 2017

—
Kinderen die een behandeling moeten ondergaan
kunnen bang zijn en last hebben van stress. Vrienden
Spaarne Gasthuis helpt om de kinderbehandelkamer
in het Spaarne Gasthuis warm, rustig en sfeervol in te
richten.
De Spaarne Gasthuis Golf Masters (SGGM) is een
goede doelen golfdag met (ex)profvoetballers en
bekende Haarlemse sporters. Zij zetten zich die dag
belangeloos in voor de Vrienden Spaarne Gasthuis en
zamelen hiermee geld in voor deze nieuwe
kinderbehandelkamer.
De SGGM is niet alleen voor (ex)sporters, maar ook
voor u! Bent u golfer en heeft u een bedrijf? Dan
bieden wij u een unieke gelegenheid om met relaties
of klanten een geweldige golfdag te beleven. U bent te
gast met 20 bekende sporters zoals Willem van
Hanegem, Kenneth Perez of René van de Kerkhof.
Samen speelt u 18 holes in uw eigen flight met een
bekende sporter, aangevuld met 3 personen uit het
bedrijfsleven.
Wilt u meer informatie over deelname, neem dan
contact op met ons via vrienden@spaarnegasthuis.nl

Uitgelicht
wensproject

—
Speelterras voor de
kinderafdeling
Wij willen graag
speeltoestellen en
speelhuisjes gaan
aanschaffen voor deze
buitenplek. Kinderen
hoeven dan even niet aan
ziek zijn te denken, maar
kunnen gewoon lekker
spelen en genieten van de
frisse buitenlucht. De
kosten van deze wens zijn
begroot op € 25.000.
U kunt voor deze bijzondere
wens een extra bijdrage
overmaken op onze
bankrekening:
NL77RABO0147145147
o.v.v. speelterras. Alvast
veel dank voor uw bijdrage!

Fun(d)racing

—
Rotary Sassenheim heeft op 30 maart jl. op het circuit
van Zandvoort maar liefst 10.000 euro bijeen gereden
tijdens de fun(d)racing day for kids. De deelnemers
aan dit evenement konden tegen betaling in een
BMW3 of in hun eigen auto een aantal heats rijden.
De opbrengst wordt besteed aan onder andere iPads,
webcams en Xboxen voor de kinderafdeling. Uiteraard
leuk als afleiding, maar dit maakt ook online contact
met de familie thuis mogelijk.
Rotary Sassenheim bedankt!

IKEA Haarlem ondersteunt nieuwe
Vrouw & Kind Centrum

—
IKEA vindt het welzijn van kinderen heel belangrijk:
kinderen zijn de belangrijkste mensen ter wereld. IKEA
Haarlem kiest in het kader van hun People & Planet
Positive-concept daarom voor steun aan een lokaal
aansprekend doel waarbij het menselijke aspect uit dit
concept een mooie invulling krijgt. Het nieuwe Vrouw
& Kind Centrum van het Spaarne Gasthuis past hier

uitstekend bij.
IKEA gaat het Vrouw & Kind Centrum helpen met
ontwerpadvies, de inrichting van ruimtes en
sponsoring van meubels en ander materiaal.
Met de ondertekening van de intentieverklaring door
Carl Petersson, storemanager IKEA Haarlem, en
Linda de Groot, voorzitter Vrienden Spaarne Gasthuis,
werd de samenwerking tussen IKEA Haarlem en de
Vrienden Spaarne Gasthuis bekrachtigd.

Kunst helpt!

—
"Kunst geneest niet, maar draagt zeker bij aan een
prettige beleving in het ziekenhuis", zei Ruud Lapré,
emeritus hoogleraar Gezondheidszorgbeleid en
Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
tijdens de laatste Vriendenbijeenkomst over zijn visie
op kunst en zorg.
Leden van de kunstcommissie van het Spaarne
Gasthuis namen de Vrienden daarna mee op een
speciaal uitgestippelde kunstroute, langs onder andere
een 19e eeuws regentenportret door Wouter Mol,
schilderijen van Anton Heyboer, Poppe Damave en
beelden van Mari Andriessen. Een gezellige en
leerzame middag én een goede kennismaking met de
kunst in locatie Haarlem Zuid!

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) 2242083, vrienden@spaarnegasthuis.nl. Vrienden Spaarne Gasthuis heeft de ANBI-status.
Bank: NL 77 RABO 0147145147 KvK: 59452161

