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Eindelijk zomer!
—
Na een turbulent voorjaar waarin het coronavirus uitgroeide tot een
pandemie, zijn we met z'n allen stapje voor stapje op weg naar het
nieuwe normaal. Ook wij als Vrienden Spaarne Gasthuis pakken
ons dagelijkse werk langzaam weer op. En uiteraard beginnen we
dan met de nieuwsbrief voor onze Vrienden.
Wij wensen u een fijne zomer toe, en natuurlijk veel leesplezier met
deze zomereditie van de Vriendennieuws!

Bedankt

—

Wurpel! Bloembinders
Voor de perenhouten boom
voor de afdeling oncologie
Stichting Muziekids
Voor de samenwerking bij de
totstandkoming van de
Muziekids studio
Stichting Roparun
Voor de twee koppelbedden
voor de afdeling Oncologie

Klein koffertje zorgt voor grote
afleiding

—

JoJo Foundation
Voor hun bijdrage aan de
nieuwe comfortkamer én de
vervanging van de televisie in
de 'oude' comfortkamer

Skills4Comfort is een vaardigheidscursus om angst,
pijn en stress bij patiënten (volwassenen én
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Past Issues
toenadering
een belangrijke rol.
Tijdens de cursus Skills4Comfort ontstond het idee
om een speciaal koffertje, met daarop onze knuffel
Buddy, te creëren. Een afleidingskoffertje vol met
speelmateriaal om de aandacht van het kind naar iets
prettigs te brengen.
Het koffertje wordt bijvoorbeeld gebruikt in de
behandelkamers van kindergeneeskunde en op de
spoedeisende hulp.
Dankzij Vrienden Spaarne Gasthuis zijn er nu 40 van
die koffertjes beschikbaar.

IKEA Haarlem
Voor het speeltoestel voor de
wachtkamer op de polikliniek
oogheelkunde

Translate

Stichting DaDa
Voor hun dozen vol met
prachtig speelgoed voor de
jonge patiëntjes in het
ziekenhuis
Onze speciale dank aan
Iedere donateur die de
Vrienden een warm hart
toedraagt

Nieuw!

—

De Donatiebox
Bent u binnenkort jarig, gaat u
trouwen, viert u een jubileum
op het werk en heeft u geen
echte cadeauwens? Vraag
dan aan uw gasten om een
bijdrage te geven voor de
Vrienden Spaarne Gasthuis.

Vrienden Spaarne Gasthuis
introduceert #tikkiebeter

—

Wij introduceren #tikkiebeter. Dit is nieuwe manier
om een bijdrage te leveren aan de mooie
voorzieningen voor onze patiënten.

Om het geven aantrekkelijker
te maken hebben wij een
speciale donatiebox
ontwikkeld waarmee u
donaties kunt inzamelen.
U kunt deze box aanvragen
via:
vrienden@spaarnegasthuis.nl.

Iedereen met een smartphone kan een QR-code
scannen en daarmee de Tikkie-app openen. Daarna
kan er een donatiebedrag worden gekozen.
Scannen, klikken, klaar.
Wij zijn er erg blij mee. De QR-code staat hierboven.
Probeert u het ook eens? Elke euro is welkom. Alvast
bedankt!
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Is it a plane? No, it's a bird!
—
De laatste Buddy-knuffels zijn eind mei letterlijk de
deur uitgevlogen. Sinds afgelopen week zijn er
gelukkig weer nieuwe exemplaren te koop!
Dus bent u op zoek naar een leuk cadeautje voor uw
eigen kind, neefje, nichtje of buurjongetje? Of hebt u
gewoon zelf behoefte aan een lieve knuffel? Kom
dan snel langs in één van de winkeltjes in het
ziekenhuis of bestel er eentje door een mailtje te
sturen naar vrienden@spaarnegasthuis.nl.
Een Buddy kost slechts 10 euro per stuk en is
verkrijgbaar zo lang de voorraad strekt. Met de
opbrengst kopen we weer nieuwe Buddy's die we
vervolgens cadeau geven aan de patiëntjes op de
kinderafdeling.

Muziekstudio in het ziekenhuis

—

Afgelopen maart werd er in Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid een intentieverklaring getekend tussen
het Spaarne Gasthuis en Stichting Muziekids.
Dankzij deze samenwerking komt er in het
ziekenhuis in Haarlem Zuid een echte muziekstudio.
In deze studio kunnen kinderen muziek maken met
diverse instrumenten, zoals een piano, een gitaar of
https://mailchi.mp/spaarnegasthuis/zomereditie-vriendennieuws
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ene drumstel. Dit doen zij onder begeleiding van
Past daarvoor
Issues opgeleide vrijwilligers.
speciaal
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De bekende Veronica DJ Giel Beelen heeft zijn naam
verbonden aan de studio.

Succesvolle boekpresentatie
'Omzien in verbazing'

—

Eind februari vond de presentatie van het boek
"Omzien in verbazing" plaats. Dit boek is geschreven
door oud-verpleegkundigen Heleen Jansen, Janny
Poederbach en Tineke Sas.
Ruim 120 bezoekers luisterden 's middags naar hun
mooie, grappige en ontroerende verhalen over de
verpleegstersopleiding in het Diaconessenhuis in de
jaren '60.
Bent u nieuwsgierig naar het boek? Of gewoon op
zoek naar wat leesvoer voor de komende zomer? Het
boek is inmiddels te koop in de boekhandel, maar
ook op internet via de bekende websites.
Met de koop steunt u ook nog eens het goede doel:
van elk verkocht exemplaar gaat er namelijk 1 euro
naar Vrienden Spaarne Gasthuis.

Nieuw! De placemat

—

Om ons werk meer onder de aandacht te brengen bij
de patiënten in het ziekenhuis hebben wij een
https://mailchi.mp/spaarnegasthuis/zomereditie-vriendennieuws
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placemat ontwikkeld. Op deze placemat vertellen wij
Past
Issuesen de wensen die wij hebben
over
de stichting
vervuld.
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De placemat wordt op het dienblad gelegd waarop de
patiënten hun ontbijt, lunch of diner krijgen. Tijdens
het eten kan de patiënt de placemat lezen en de
Vrienden leren kennen.
Bent u benieuwd naar die placemat? Neem contact
met ons op via vrienden@spaarnegasthuis.nl. Wij
sturen u er graag eentje toe!

Colofon
Dit is een uitgave van Vrienden Spaarne Gasthuis. Met speciale dank aan Sascha de Haas, stagiaire op de afdeling
communicatie, voor haar hulp bij de totstandkoming van deze zomereditie. Voor vragen, aanmelding of een adreswijziging
kunt u contact opnemen met Wendy Roos of Klaas-Jan Gorter, (023) 224 2076 of
vrienden@spaarnegasthuis.nl. Vrienden Spaarne Gasthuis heeft de ANBI-status. Bank: NL 77 RABO 0147145147, KvK:
59452161.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Dan kunt u zich hier afmelden.
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