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

Ook in dit jubileumjaar heeft het bestuur een Narcisbericht samengesteld om u op 
de hoogte te brengen van de werkzaamheden en projecten van de afgelopen tijd. 
Verbinden door met elkaar in gesprek te gaan staat dit jaar centraal. Wij spreken 
graag met de patiënten en communiceren met professionals “in huis” over grote 
en kleine zaken die ons opvallen en die van invloed kunnen zijn op de sfeer.  
Ook onderling hebben de vrijwilligers goed contact en tonen belangstelling voor 
elkaar. In januari heeft een aantal van ons een hele dag van gedachten gewisseld 
over beleidsplannen, missie en visie voor onze stichting.

De stichting wordt al jaren gesteund door trouwe donateurs. Elke donatie is welkom. 
Deze inkomsten maken het mogelijk dat wij onze werkzaamheden voor patiënten en 
verpleegkundigen kunnen blijven uitvoeren en af en toe een bijzondere wens kunnen 
vervullen. Het bestuur hoopt ook komend jaar op uw steun te mogen rekenen.

Met vriendelijke groeten,

Margriet Zietse - Meyer,
Voorzitter Stichting Patiëntenzorg AVL

COMPASSIE
Compassie heet het beeldje van 
Ellie Hahn, dat we tien jaar geleden 
aan de verpleegkundigen schonken 
bij ons 60-jarig bestaan en dit 
motto sluit nog altijd aan bij onze 
werkwijze. In februari hebben we 
onze missie, visie en kernwaarden 
opnieuw geformuleerd en daar 
kwam compassie - medeleven -  
steeds weer als een van de 
kernwaarden van onze stichting 
naar voren.

Vrijwillig
Wij werken op vrijwillige, niet 
professionele basis en bieden 
continuïteit met dagelijkse en 
wekelijkse ondersteunende 
activiteiten.

Compassie
De vrijwilligers benaderen iedereen 
met mededogen. Op hun eigen 
manier dragen zij bij aan de unieke 
sfeer waarin de patiënten steeds 
centraal staan.

Betrokken
Onze inzet kenmerkt zich door 
warme, persoonlijke aandacht voor 
patiënten, hun naasten en zij die bij 
de verpleging zijn betrokken. 

Visie 
Wij geloven dat mededogen, 
persoonlijke aandacht en 
betrokkenheid een positieve invloed 
hebben op het scheppen van de 
best mogelijke sfeer voor een goede 
behandeling. 

 
In februari is op de eerste etage, tegenover de wachtkamer van de dagbehandeling, 
de nieuwe Huiskamer feestelijk geopend. Deze kamer biedt patiënten en hun bezoek 
een plek om even rustig te lezen, televisie te kijken, een spelletje te spelen of zich uit 
te leven met het voetbalspel. Kortom een plek om je terug te trekken en “en famille” 
te zijn. Dankzij een medewerker, die de geldelijke bijdragen aan zijn afscheidscadeau 
aan de stichting doneerde, konden wij een kleurige lamp kopen. De verdere inrichting 
is mede mogelijk gemaakt door een donatie van de Stichting Loeki van Eeghen.  
De Huiskamer is dagelijks geopend van 9.00 tot 23.00 uur.
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Regelmatig melden zich nieuwe vrijwilligers. 
Dit voorjaar kregen we een mail van Tosca 
Sombroek. Zij meldde zich aan als vrijwilliger 
met een bijzonder verhaal. Als kind had ze 
het Antoni van Leeuwenhoek veel bezocht 
omdat haar vader daar werd behandeld. Haar 
moeder vond nog een oud krantenknipsel 
met titel: “Patiënt schenkt bedrag aan 
vrijwilligersorganisatie”. Tosca’s vader, Bert 
Sombroek, schonk ruim 550 euro aan de 
vrijwilligers die werkzaam waren in het AVL. 
Dit bericht bracht Tosca op het idee om zich 
bij ons aan te melden omdat ze niets liever 
wilde dan iets betekenen voor mensen die 
hetzelfde meemaken als haar vader destijds. 
Zij was van harte welkom en loopt intussen 
regelmatig een koffieronde.

De stichting organiseert ieder 
jaar met Pasen en Kerstmis een 
middag voor patiënten en hun 
bezoek. Tijdens deze ontspannen 
middagen wordt er belangeloos 
opgetreden. Vooraf worden er door 
de vrijwilligers presentjes uitgedeeld 
op de verpleegafdelingen.
Helaas moest Marc de Hond zijn 
kerstoptreden bij ons afzeggen. 
Twee medewerkers van het Antoni 
van Leeuwenhoek waren gelukkig 
bereid om op het laatste moment 
een heerlijk optreden te verzorgen: 
Otto Dethmers, verpleegkundige 
op de dagbehandeling, zanger 
en pianist en Rik Sonneveld, 
medewerker van de servicedienst, 
hoboïst. Zij zorgden voor een 
bijzondere, muzikale middag waar 
iedereen geïnspireerd vandaan 
kwam. 

Op paaszaterdag werden we 
verwend door verteller Gijs 
Groenteman, zanger Frank Groothuis 
en pianist Dick van der Stoep met 
De Grote Harry Bannink Podcast on 
tour. Het publiek luisterde geboeid 
naar hun muzikale ode aan deze 
componist en arrangeur. 

KERST EN PASEN

Annemieke van Lubeek is door chemotherapie kaal geweest en heeft  
de Keppie, een slaapmuts, ontworpen. Verlies van lichaamswarmte en het 
gebrek aan bescherming van de gevoelige hoofdhuid zijn voor veel kaal 
geworden patiënten een probleem. Ze kunnen het daardoor koud hebben, zich 
oncomfortabel voelen en slecht slapen. De Keppie is een zachte, comfortabele 
oplossing om het hoofd warm te houden. Dankzij een donatie van Stichting 
Roparun kunnen we deze mutsen ter beschikking stellen in het Centrum 
Patiënteninformatie en tijdens onze rondes met de schilderijenkar en het 
rijdende winkeltje.
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Wilt u het jaarverslag en/of het financieel verslag over 2018 ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar 

info@patientenzorgavl.nl of neem contact op met secretaris Hanneke Bos, 035-624 09 29.

Nieuwe vrijwilliger

Keppies


