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Al weer een jaar voorbij, het lijkt nog maar
zo kort geleden dat wij u fijne kerstdagen
2016 wensten. Mede door uw warme
vriendschap hebben wij in 2017 mooie
wensen kunnen vervullen, dank daarvoor!
Een kleine greep uit deze wensen:


14 verwendagen voor diverse patiëntgroepen



2 nieuwe comfortkamers voor de afdeling
oncologie



haarwasbak voor de afdeling interne
geneeskunde



een nieuw ingericht dakterras voor de
dagbehandeling oncologie



speciaal ontworpen omslagdoeken voor
vrouwen met borstkanker



bijdrage aan de Claudicatioloop voor patiënten
met etalagebenen

Een prachtig resultaat en de Vrienden
Spaarne Gasthuis gaan door, want wensen
blijven er altijd. Graag willen we daarom

aandacht vragen voor ons nieuwe
wensproject, de Tovertafel. Wij willen in
2018 zo'n tafel aanschaffen voor onze
oudere patiënten. In deze nieuwsbrief leest
u hier meer over.
Tot slot wensen wij u sfeervolle kerstdagen
en een mooi begin van het nieuwe jaar!
Namens het bestuur Vrienden Spaarne
Gasthuis,
Linda de Groot
Voorzitter
Bedankt!

—
Vaillant Fonds
Voor hun bijdrage aan de
gastvrije inrichting van de
afdeling nucleaire
geneeskunde
JC Ruigrok Stichting
Voor hun bijdrage aan de
vrijwilligersactiviteiten van
het Adamas Inloophuis

Verwendagen

—
Hart voor onze patiënten, dat hebben onze
medewerkers vanzelfsprekend. Elke dag opnieuw
halen zij alles uit de kast om onze patiënten gastvrij te
ontvangen en ze de best mogelijke zorg te bieden.
Om onze patiënten dit jaar extra te verwennen en om
eens iets onverwachts voor ze te doen, hebben de
Vrienden Spaarne Gasthuis geld beschikbaar gesteld

DVB Bank SE
Voor hun bijdrage aan de
aanschaf van
Embracedoeken
Wurpel!
Voor hun bijdrage voor het
gastenrestaurant van de
afdeling oncologie

aan de afdelingen zodat zij hun mooiste
verwenideeën voor onze patiënten kunnen uitvoeren.
De Verwendagen zijn inmiddels in volle gang. Zo
organiseerde de afdeling cardiologie een
informatiemiddag met een high tea en deelde de
afdeling reumatologie tasjes uit met daarin handige
producten voor mensen met reuma. In de volgende
nieuwsbrief besteden we ruime aandacht aan dit
zinvolle project!

Big Balloon Publishers
Voor hun bijdrage voor de
afdeling spoedeisende hulp
Annelies Vink en haar
vriendinnen
Voor het breien van sokjes
voor de afdeling
verloskunde
G&J Media
Voor hun bijdrage aan het
gastenrestaurant van de
afdeling oncologie
Onze dank aan:
Alle particuliere donateurs
voor hun smsjes en hun
bijdragen
En onze speciale dank aan:
Alle collega's die model
hebben gestaan voor onze
wervingscampagne

Wervingsactie onder medewerkers

—

Wensproject

Een nieuw initiatief van de Vrienden is de
medewerkerscampagne, waar collega's uit het
ziekenhuis model voor hebben gestaan.
Wij doen enerzijds een beroep op de
ambassadeursfunctie van medewerkers om de
Vrienden onder de aandacht te brengen bij de
mensen in hun omgeving. Anderzijds vragen wij onze
collega's om zelf ook Vriend te worden.

Een Tovertafel kost €5.500
euro. Met donaties
proberen we dit bedrag bij
elkaar te krijgen.

Met een kleine (structurele) bijdrage zorgen we er
dan met elkaar voor dat wensen voor onze patiënten
gerealiseerd kunnen worden.

—

Uw bijdrage is van harte
welkom. Sms Spaarne naar
3669 en doneer daarmee
€3. Of kijk op onze website
meer informatie over de
andere manieren waarop u
kunt geven aan dit project.

Tovertafel voor ouderen

—
Dat klinkt meer als iets voor de Efteling of de
kinderafdeling. Maar de afdeling geriatrie wil graag
een Tovertafel voor de oudere patiënt met dementie.
De Tovertafel heeft verschillende spellen waardoor
ouderen met verschillende stadia van dementie
gestimuleerd worden om te bewegen, na te denken,
samen te werken en te spelen.
De Tovertafel begint zelf een spel, omdat mensen
met dementie vaak moeite hebben om initiatief te
nemen. Ook geeft de tafel regelmatig prikkels, zodat
mensen die even afgedwaald waren, weer actief
meedoen.
Meer weten? Kijk op www.tovertafel.nl.

Dakterras oncologie geopend

—
Brigitta van Huët opende op dinsdag 30 oktober
officieel het dakterras op de dagbehandeling van het
oncologiecentrum in Hoofddorp.

Brigitta liep vorig jaar maar liefst vijfduizend euro
bij elkaar voor het dakterras tijdens de
Haarlemmermeer Run.
Het dakterras is een fijne buitenplek geworden voor
patiënten, bezoekers en medewerkers.

Spaarne Gasthuis Golf Masters 2017
groot succes

—
Wat een geweldige dag was het maandag 18
september jl. op de Haarlemmermeersche Golfclub.
De dag begon druilerig, maar gelukkig werd het droog
en ging de zon schijnen.
Voor de tweede keer organiseerden we deze goede
doelen golfdag. Behalve een complete golfdag
inclusief het avondprogramma, hadden we hele leuke
prijzen in de loterij en konden we een paar mooie
items veilen. Al met al hebben we een prachtig
resultaat behaald: ruim €11.000 voor het Vrouw &
Kind Centrum.
We bedanken iedereen die meegedaan heeft, in
welke vorm dan ook, heel hartelijk!
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