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De vrijwilligers van de stichting verrichten hun werk binnen het Antoni van 
Leeuwenhoek met veel plezier. De verbouwingen in de centrale hal zijn van invloed 
op onze koffierondes, omdat hierdoor de afstanden die we achter de karren afleggen 
steeds groter worden. Echter, al die nieuwe zitjes in de hal bieden meer mogelijkheden 
voor een gesprekje met de patiënten. 
De afgelopen jaren hadden we voldoende vrijwilligers, maar sinds dit voorjaar zijn er 
wat open plekken. Bent u één dagdeel eens in de twee weken beschikbaar? Meldt u 
zich dan aan bij de secretaris. 
De stichting wordt in haar werk gesteund door trouwe donateurs. Deze donaties ma-
ken het mogelijk om onze werkzaamheden te verrichten en regelmatig bijzondere 
projecten voor patiënten en verpleegkundigen te financieren. De vrijwilligers zijn vast-
besloten dit werk op deze grondslag nog vele jaren voort te zetten en hopen daarbij 
op uw steun.

Met vriendelijke groeten,

Margriet Zietse - Meyer,
Voorzitter Stichting Patiëntenzorg AVL

Het dakterras voor patiënten is al jaren een van onze vaste aandachtspunten. Het 
meubilair is destijds door de stichting geschonken en de mooie foto van Lieve Prins 
op de muur, genaamd ‘de tuin van mijn vader’, kwam dankzij een donatie van het 
Schipholfonds, jaren geleden, in ons bezit. 
Het terras en het meubilair waren afgelopen winter dringend toe aan een goede 
schoonmaakbeurt, met name de houten banken konden wel een lik onderhoudsolie 
gebruiken. Voor de vaste vrijwilligers zou wat extra hulp hierbij goed van pas komen 
en zodoende meldde het bestuur deze actie aan bij de vrijwilligersactie NLdoet. Wij 
waren blij verrast met een groep enthousiaste mensen, die een hele morgen hard 
hebben gewerkt. Met een prima resultaat tot gevolg. Volgend jaar doen we zeker weer 
mee aan NLdoet.

NLdoet

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

“You take care of her soul”
Met dit ontroerende compliment ver-
woordde de echtgenoot van een pa-
tiënt treffend dat wat wij als stichting 
op kleine schaal proberen te doen. Hij 
bedankte ons schilderijenteam voor 
de zorg en aandacht waarmee zij sa-
men met zijn vrouw iets moois voor 
de muur van haar kamer uitzochten. 
Wekelijks staat ons schilderijenteam 
klaar om de reproducties en foto’s op 
de kamers   te verwisselen om zo de 
patiënt naar wens een ander ‘uitzicht’ 
te geven. Daarnaast zorgen zij in de 
gangen van de verpleegafdelingen en 
ook in meerdere stafkamers voor foto’s 
of reproducties.
Wetenschappelijk onderzoek door de 
Italiaanse professor Marina de Tomasso 
heeft aangetoond dat schoonheid fy-
sieke pijn verzacht. Zij vond bewijs dat 
prikkels als minder pijnlijk werden er-
varen als de proefpersonen naar een 
mooi schilderij keken. Het is bijzonder 
om te lezen dat het aanbieden van een 
reproductie patiënten daadwerkelijk 
kan helpen en dat het zelf uitzoeken 
van iets moois aan de muur van de 
ziekenhuiskamer, een positief effect 
kan hebben. De vrijwilligers gebruiken 
het wisselmoment voor een praatje en 
soms ontstaan er boeiende gesprek-
ken over schoonheid en kunst.
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In het ziekenhuis liggen tijdens feestda-
gen is voor patiënten bijzonder vervelend. 
De vrijwilligers proberen deze dagen te 
verlichten, waarbij we regelmatig gehol-
pen worden door andere partijen. Met 
Sinterklaas maakt een groep vrienden van 
actrice Anna Drijver, verkleed als Piet, ie-
dereen blij met muziek en een cadeautje. 
Rond de kerst komt Stichting Samen Sterk 
alle patiënten en verpleegkundigen ver-
rassen met een kerstpakket. 

Wij organiseren jaarlijks twee bijeen-
komsten voor patiënten. Tot onze grote 
dankbaarheid treden er dan artiesten 
belangeloos op. Het optreden van caba-
retier Paul van Vliet tijdens de kerstmid-
dag 2017 was een enorm succes. Omringd 
door een groot publiek creëerde hij een 
intieme sfeer, waarbij hij iedereen boeide 
en ontroerde. Pasen 2018 las Sonja Barend 
voor uit haar autobiografie. Haar levens-
lustige en humorvolle vertellingen, ook 
over haar eigen ervaringen in het Antoni 
van Leeuwenhoek, waren inspirerend en 
gaven hoop.

Feestdagen                            

De Glazen Zaal op de eerste etage werd jarenlang als succesvolle afdeling voor creatie-
ve therapie gebruikt. Onze wekelijkse bos bloemen kreeg hier altijd een fleurig plekje. 
Afgelopen jaar is de individuele therapie verhuisd naar het nieuwe Centrum voor Kwa-
liteit van Leven en heeft het activiteitencentrum een fijne nieuwe plek gekregen in de 
centrale hal op de begane grond. Stichting Patiëntenzorg gaf voor de opening een 
set mooie koffiekopjes en bordjes cadeau. Wij vonden dit zeer passend omdat koffie 
schenken en een praatje maken tot onze belangrijkste activiteiten behoren. 

Cadeau

Op elke verpleegverdieping is een pantry waar patiënten met hun bezoek iets kun-
nen eten en drinken. De kasten in de pantry stonden vol met incomplete spelletjes 
die nodig aan vervanging toe waren; pionnen ontbraken en speelborden waren ver-
sleten. Gelukkig bood Intertoys XL uit Osdorp ons korting aan op een enorme stapel 
spelletjes waarmee wij de kasten weer ruim konden opvullen. Regelmatig controle-
ren onze vrijwilligers de dozen en leggen alles weer op de juiste plaats terug. Patiën-
ten zijn blij met het gevarieerde assortiment.

Afleiding
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