Opening
Comfortkamers

Ook vriend
worden?
Contactgegevens
Vrienden Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

In 2017 werden twee extra
comfortkamers op de afdeling
Oncologie in gebruik genomen. Door
bijdragen van Roparun en de JOJO
Foundation konden deze worden
ingericht. Deze kamers zorgen voor
extra kwaliteit voor patiënten die
vaak zware behandelingen moeten
ondergaan. De privacy en veiligheid
van deze kamers bieden tevens
ruimte voor zingevingsgesprekken,
wat een bijdrage levert aan betere
en palliatieve en terminale zorg in het
Spaarne Gasthuis.
De afdeling Oncologie heeft nu
4 comfortkamers.

Geluksmoment
Icarus School
Leerlingen brachten een gelukwens
aan patiënten en medewerkers.

40
papieren
bloemen

6

leerlingen

–

kerstmannen liepen door
centrum Haarlem

€ 6.000
bij elkaar voor het
Vrouw & Kind Centrum.

Een dagje racen op circuit
Zandvoort bracht 10.000 euro op
voor het Vrouw & Kind Centrum.

vrienden@spaarnegasthuis.nl

spaarnegasthuis.nl/vrienden

1.800

Racen Rotary
Sassenheim

Postbus 417
2000 AK Haarlem
023-2242083/2242076

IBAN rekening
NL77RABO0147145147
t.n.v. Stichting Vrienden Spaarne
Gasthuis Hoofddorp

Santa Run

honderden pk’s

40
10.000
deelnemers

euro opbrengst

Bloemencorso
Voor de vergroting van de regionale
naamsbekendheid en zichtbaarheid
namen de Vrienden deel aan dit
corso, dat een van de bekendste en
grootste van de wereld is.
De Vrienden namen met een
versierde auto deel aan dit corso
voor vergroting naamsbekendheid
en zichtbaarheid.

1
1,5
17

miljoen toeschouwers

km lange optocht

praalwagens

Kerstmarkt
Tijdens de kerstmarkt stonden er
ongeveer 300 kramen op en rondom
de Grote Markt, klonken de kersthits
uit de speakers en liep er o.a. een
Dickensorkest door het centrum.
Ook traden er op prachtige
monumentale locaties diverse
koren op. De opbrengst is bestemd
voor het Vrouw & Kind Centrum.

Sociaal
Jaarverslag

2017

2017

Zoals u ziet, doen we het
dit jaar net iets anders dan
anders. Aan onze doelstelling
is natuurlijk niets veranderd;
nog steeds doen wij er alles
aan om het verblijf
in ons ziekenhuis voor
iedere patiënt zo prettig
mogelijk te maken.
Met mooie projecten en extra
voorzieningen hebben we
ook in 2017 weer bijgedragen
aan dit doel. Vouw dus snel
dit Spaarne Gasthuisje
in elkaar en u krijgt een
overzicht van de activiteiten
van de stichting van het
afgelopen jaar!
Dank voor uw steun en
betrokkenheid bij Vrienden
Spaarne Gasthuis.

14
verwendagen

Met 14 verwendagen werden
patiënten en collega’s in het zonnetje
gezet, mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Vrienden.

Opening
dakterras
Oncologie
Creëren van een buitenplek en
verbetering van het uitzicht op de
afdeling Oncologie door de
herinrichting van het dakterras.

€ 15.000

Licht
tuin

Opening

Sociaal
Jaarverslag

Een buitenplek voor bezinning en
herdenking, mede mogelijk gemaakt
door de Vrienden. Bezoekers kunnen
hier een lichtje aansteken voor
zichzelf of een naaste.

Vrienden
bijeenkomst

98
22
153

40
500
1

patiënten

vrijwilligers

dagen

vrienden

Embracedoeken

Aanschaf van 250 embracedoeken,
speciale omslagdoeken voor
vrouwen met borstkanker.
Mogelijk gemaakt door bijdragen
van fondsen, particulieren en
het Haarlemse bedrijfsleven.

kunstwerken

hoogleraar

Sfeervol
Kerstconcert

Sfeervol kerstconcert voor patiënten,
vrienden en bezoekers

Samenwerking
IKEA Haarlem

jaar

Svenbertils, Norråkers, Duktigs
en nog veel meer.

100
40
2

toeschouwers

Een avond over literatuur,
kunst en wetenschap. Onze
bedrijfsvrienden en andere relaties
namen deel aan deze avond.

3

zijn een waardevolle aanvulling op
de reguliere zorg. Dankzij de Vrienden
kregen 98 patiënten handmassages
van 22 vrijwilligers.

Ieder jaar organiseren we een
speciale avond voor onze vrienden en
bedrijfsvrienden, waarbij we hun
een blik achter de schermen van het
ziekenhuis bieden. Afgelopen jaar was
het onderwerp de kunstverzameling
van het ziekenhuis.

Handmassages

–
Avond
salon
–

koorleden

locaties

Golftoernooi
voor onze bedrijfsvrienden,
het regionale bedrijfsleven
én onze collega’s

18
70
11.000
holes

deelnemers

euro opbrengst voor het
Vrouw & Kind Centrum

