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Het bestuur heeft in het afgelopen jaar in samenspraak met leidinggevenden binnen 
het Antoni van Leeuwenhoek de kaders waarbinnen de vrijwilligers aan de slag kun-
nen regelmatig besproken. Goede communicatie resulteert in optimalisering van de 
patiëntenzorg. Vooruitgang in de zorg gaat niet alleen over kostenbesparing en kwali-
teit maar ook om vertrouwen en betrokkenheid. Waarbij voor Stichting Patiëntenzorg 
de patiënten, hun familie en de verpleegkundigen steeds centraal staan.
Ook het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers van Stichting Patiëntenzorg hun taken 
weer met veel plezier uitgevoerd. Allen die hun waardering voor ons werk tot uiting 
brengen met kleine of grote giften zijn wij zeer dankbaar. Deze inkomsten maken het 
mogelijk dat wij onze werkzaamheden voor patiënten en verpleegkundigen kunnen 
blijven uitvoeren, we hopen ook komend jaar weer op uw steun te kunnen rekenen.

Met vriendelijke groeten,

Margriet Zietse - Meyer,
Voorzitter Stichting Patiëntenzorg AVL

De eerste indruk bij binnenkomst in een ziekenhuis is cruciaal. Het is belangrijk dat de 
entree van het AVL een warme open sfeer uitstraalt. De bloemen in de hal dragen daar 
veel aan bij.
Stichting Patiëntenzorg is in januari 2016 een samenwerking aangegaan met Amsterdam 
Flowers uit Nieuw Sloten. Zij leveren ons wekelijks vijf boeketten en enkele malen per 
jaar bakken met orchideeën voor op de balies. De boeketten zijn elke week weer een 
feest voor het oog. Een boeket in de glazen zaal heeft een patiënt zelfs geïnspireerd tot 
het maken van een schilderij.

Bloemen

Geachte donateurs en allen 
die onze stichting een warm hart toedragen, 

Veel vrijwilligers blijven ons lang trouw, 
maar helaas heeft een tiental in het 
afgelopen jaar afscheid genomen. Ge-
middeld deden zij per persoon twintig 
jaar vrijwilligerswerk in het AVL. Vilja 
Grandia spande de kroon van deze 
groep met vierendertig jaar steun en 
inzet voor de patiënten. Waarom hou-
den de vrijwilligers het zo lang vol? De 
grote betrokkenheid met, en warme 
belangstelling voor, patiënten en ver-
pleegkundigen geeft na een ochtend 
of middag vrijwilligerswerk een vol-
daan gevoel.
In oktober verraste de heer Emile Voest, 
lid van de Raad van Bestuur, Mariette 
Ribbink, die vanaf 1989 vrijwilliger is 
geweest. Zij is begonnen in het win-
keltje en heeft sinds 1993 iedere week 
op dinsdagochtend, vaak uitlopend tot 
diep in de middag, het koffie schenken 
op de radiotherapie en het verzorgen 
van bloemen en planten gecombi-
neerd. Zij verliet het ziekenhuis niet 
voor alles tot in de puntjes verzorgd 
was. Tijdens het werk nam ze ruim de 
tijd om een praatje met patiënten te 
maken. Haar slogan was: “Bloemen 
brengen je in contact met patiënten.” 
Mariette was de laatste penningmees-
ter die werkte met het grootboek, let-
terlijk een groot boek waarin alle in-
komsten en uitgaven zorgvuldig met 
de hand werden bijgehouden. 
De heer Voest dankte haar voor haar ja-
renlange inzet, haar werk voor de stich-
ting en betrokkenheid bij de patiënten. 
Namens de Raad van Bestuur kreeg 
Mariëtte de Antoni van Leeuwenhoek-
penning uitgereikt. Met deze penning 
wil de Raad van Bestuur tevens aan alle 
vrijwilligers van onze stichting erken-
ning en waardering voor hun werk ken-
baar maken
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Tijdens de feestdagen deelt Stichting 
Patiëntenzorg altijd een kleinigheid uit 
aan alle patiënten op de verpleegafdelin-
gen. Jaarlijks treden gastsprekers belan-
geloos op voor de patiënten van het AVL. 
Vaak wordt er hartelijk gelachen. Plezier 
geeft de patiënten een welkome afleiding. 
Kees van Kooten, bekend als schrijver, 
cabaretier en televisiemaker, las onder 
grote belangstelling met Kerst zijn verha-
len over zijn moeder voor. Na afloop had 
hij ruim de tijd om boeken te signeren en 
met patiënten op de foto te gaan. De mid-
dag werd muzikaal begeleid door pianist 
Otto Dethmers, verpleegkundige in het 
AVL. Hij speelde enkele kerstnummers en 
omlijstte met zijn pianospel een door Kees 
uitgezocht gedicht.

Met Pasen las Hugo Hoes, redacteur van 
de VPRO Gids en stadsdeeldichter van 
Amsterdam Nieuw-West, voor uit zijn 
boek “Fijne Familie”. Als jongste uit een 
gezin met acht kinderen heeft Hugo de 
komische en bijzondere familieperikelen 
tijdens zijn jeugd hierin opgetekend. Er 
werd aandachtig naar hem geluisterd.

Kerst- en paasmiddag                              

Landal GreenParks stelt al vele jaren huisjes ter beschikking voor de patiënten van het 
Antoni van Leeuwenhoek. Het verdelen van de huisjes wordt gedaan door de afdeling 
maatschappelijk werk van het AVL. Zij kunnen mensen, die het nodig hebben, een heer-
lijke vakantie aanbieden op een van de prachtige 5-sterren parken van Landal Green-
Parks.
Dit jaar kwam daar nog een extra mogelijkheid bij. Aan Zee Slapen heeft tien huisjes 
ter beschikking gesteld aan patiënten. Het was regenachtig, die desbetreffende week 
in mei, maar een huisje op het strand met het geruis van de zee in de oren was voor de 
vakantiegangers toch heerlijk ontspannend.
Daarnaast heeft een dankbare patiënt, in samenwerking met Beleef Lauwersoog, vijf 
maal een verblijf aangeboden voor verpleegkundigen van het AVL. Collega’s konden 
elkaar een vakantie toebedelen waarna het bestuur van Stichting Patiëntenzorg ze heeft 
verdeeld.
Dat deze actie gewaardeerd wordt blijkt wel uit onderstaande reactie van een van de 
verpleegkundigen:
“Ik wil je laten weten hoe bijzonder ik het vind dat de patiënt in zijn moeilijke proces oog 
heeft voor de ander. Ik ben blij dat gezien wordt dat wij ons als medewerkers van het AVL 
met hart en ziel inzetten om de beste kwaliteit van zorg te bieden. Ik ben er trots op daar 
deel van te mogen uitmaken.”

Vakantiehuisjes

 

Op 8 januari 2016 overleed onze erevoorzitter Marguerite Sickinghe-van Eeghen. Vele 
jaren kon het bestuur, en in het bijzonder de voorzitters, voor raad en een kopje thee bij 
haar aankloppen.
Marquerite was de dochter van de oprichter van het Dames-Comité in 1949. Zelf vormde 
zij het comité om tot Stichting Patiëntenzorg. Zij begon haar vrijwilligerswerk in het An-
toni van Leeuwenhoek, toen nog in de Sarphatistraat, met kopjes afwassen en werd uit-
eindelijk ons boegbeeld. Altijd gekleed voor de gelegenheid: met Kerst in rood of groen, 
met Pasen in narcissengeel. Marguerite droeg onze doelstellingen altijd uit. Persoonlijke 
zorg voor kankerpatiënten, hun familie en verplegend personeel. Die aandacht voor de 
verpleegkundigen is uniek in Nederland, zij verdienen, ons inziens, wat extra waarde-
ring. Door hun inzet, vakkundigheid en menselijkheid zijn zij zeer belangrijk voor het 
welbevinden van de patiënten.
Marguerite heeft met haar charme en overredingskracht gezorgd voor een gezonde fi-
nanciële basis voor Stichting Patiëntenzorg. Op haar palmares kunnen ook het realiseren 
van het Gasthuis en het Marguerite Sickinge Stiltecentrum, met aparte islamitische ge-
bedsruimte, in het AVL worden bijgeschreven. 
Het bestuur en alle vrijwilligers zullen haar enorm missen en zetten haar werk onverkort 
voort.

Marguerite Sickinghe-van Eeghen
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