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jaarverslag
2020

‘Omzien in
verbazing’

Een greep
uit wensen die
zijn vervuld

✔

Een bewogen jaar
waarin we te maken kregen met

Dankzij steun van fondsen,

corona. Stichting Vrienden bleef

sponsors en donateurs werden

waar mogelijk doorgaan met

deed om iets extra’s voor ons
zorgpersoneel te regelen. Daar
dragen de Vrienden graag haar
steentje aan bij, want onze waardering is groot voor iedereen die
zo hard werkt voor de patiënten
in moeilijke omstandigheden.

In de winkeltjes van het ziekenhuis

bijdragen aan de wensen

in Hoofddorp en Haarlem kun je

voor het zorgpersoneel :

diverse artikelen kopen die leuk en
lekker zijn en waarmee je de

Dunne t-shirts onder hun

✔

Inrichting ontspanningsruimte

Vrienden ondersteunt.

✔
✔

Of een duurzame Dopper fles

✔

Of een Vrienden chocoladereep

wensen:
Voordat corona ons in maart

✔

overviel, organiseerden we een
boekpresentatie waarbij een
deel van de opbrengst naar de
Vrienden ging. Het boek “Omzien
in verbazing” is geschreven door

✔

Tineke Sas. In het boek delen zij

✔

opleiding in het Diaconessenhuis
in de jaren ‘60.

✔

een Spaarne Gasthuis loopshirt of
wielrentenue willen kopen?

(oncologische) chirurgie afdeling

Mail: vrienden@spaarnegasthuis.nl

Seizoensgebonden planten en

of bel: 023- 2242083.

Hometrainer voor afdeling

Comité van Aanbeveling

✔

Nieuw koppelbed voor oncologie

✔

Kindvriendelijke inrichting

comité van aanbeveling compleet!

#tikkiebeter

wacht- en behandelkamers

Het bestaat uit de burgemeester van

Vindt u ons werk ook belangrijk?

Haarlemmermeer Marianne Schuur-

Steun ons dan met een tikkie

mans, Executive Vice President &

#tikkiebeter.

Vanaf half februari 2021 is ons

COO van de Schiphol Group, Birgit
Otto en de burgemeester van Haarlem Jos Wienen. We zijn enorm trots
dat zij graag hun naam aan onze
Boekpresentatie

Of ben je sportief en zou je wel

Nieuwe comfortkamer voor

oncologie

mooie, grappige en ontroerende
verhalen over hun verpleegsters-

Bedtimestories, verhalenverteller

bloemen dakterras oncologie

oud-verpleegkundigen Heleen
Jansen, Janny Poederbach en

voor de lekkere trek

op afdeling geriatrie

✔

Buddy-knuffel, Buddy-tuttel,
of Buddy-koffertje voor kinderen

dichtbij de corona-afdeling

vervuld. Een greep uit de

waren die extra’s voor de patiën-

dat het Spaarne Gasthuis op ons

Door corona konden we

vele wensen, groot en klein,

haar mooie werk, want juist nu

belangrijk werd, was het beroep

Merchandise

beschermende kleding

2020 was een bewogen jaar

ten zo belangrijk. En wat net zo

Wensen
zorgpersoneel

Vriendenstichting willen verbinden.”

Open de app
‘Tikkie’, scan de
QR-code en
doneer een
bedrag naar
keuze.

