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

SYMPOSIUM

In dit Narcisbericht wordt met veel plezier teruggeblikt op een zeer geslaagd
70-jarig jubileum. De band met onze donateurs, diverse groepen in het Antoni van
Leeuwenhoek en de vrijwilligers onderling, die al erg goed is, hebben we verder
aangehaald. We zijn in het zonnetje gezet en waren geroerd door de vele blijken
van waardering voor onze inzet.
Afgelopen maart werden we genoodzaakt alle werkzaamheden te stoppen en een
datum waarop we weer aan het werk kunnen is nog niet in zicht. De zorgvuldige en
strenge maatregelen hebben geresulteerd in het voortzetten van de kankerzorg
onder moeilijke omstandigheden, waarvoor alle complimenten aan personeel en het
crisisteam in het bijzonder.
De stichting is zeer dankbaar voor alle waardering en voor iedere financiële bijdrage –
groot of klein – die wij ontvangen voor ons werk. Deze inkomsten maken het mogelijk
de werkzaamheden voor patiënten en verpleegkundigen uit te voeren. De stichting
hoopt ook komend jaar op uw steun.

Het 70-jarig bestaan van de
stichting werd in oktober gevierd
met een feestelijke lunch en
een symposium. René Medema,
voorzitter van de Raad van
Bestuur van het Antoni van
Leeuwenhoek, opende
de bijeenkomst.

Met vriendelijke groeten,

Margriet Zietse - Meyer,
Voorzitter Stichting Patiëntenzorg AVL

Naast het historisch overzicht
ging de aandacht naar het
toekennen van acht donaties,
die werden toegelicht. Alle
aanwezigen kregen als aandenken
een mok met het narcissenlogo,
van oudsher ons embleem.

Expositie 70 jaar
persoonlijke aandacht
Deze expositie heeft enkele weken in de
centrale hal van het ziekenhuis gestaan.
De borden bevatten zorgvuldig bij elkaar
gezocht fotomateriaal en informatieve
teksten. Op 17 februari 1949 richtte
mevrouw Van Eeghen-Boreel het DamesComité van het Nederlandsch Kanker
Instituut op. Ze was geïnspireerd door
een bezoek aan het Royal Cancer Hospital
in Londen. Op de bestralingsafdeling
werd ze getroffen door het werk van vrijwilligers die extra persoonlijke zorg gaven
aan patiënten. Het Dames-Comité startte met acht dames, die koffie schonken aan
patiënten en hun familieleden en ook een luisterend oor boden.
Het werk en de uitgangspunten zijn in al die jaren niet veel veranderd. Er zijn nu ruim
vijftig vrijwilligers actief die zich dagelijks, met evenveel enthousiasme als mevrouw
Van Eeghen-Boreel destijds, inzetten voor het welbevinden van patiënten
en verpleegkundigen van het Antoni van Leeuwenhoek.
Wilt u ook vrijwilliger worden?
Neem dan contact met ons op via info@patientenzorgavl.nl.

Deze foto werd aangeboden door
de Raad van Bestuur van het
Antoni van Leeuwenhoek als dank
voor 70 jaar vrijwilligerswerk. De
foto krijgt een mooie plek in
de centrale hal.

Donaties uit
nalatenschap Nel Vermeij
De stichting heeft, als erfgenaam
van haar bestuurslid Nel Vermeij, een
prachtig bedrag ontvangen. Een deel
wordt besteed aan een kunstwerk in
de hal. Daarnaast heeft het bestuur
besloten de komende vijf à tien jaar
donaties te geven om projecten
mogelijk te maken op twee gebieden
die beide binnen de belangstelling
en ideeën van Nel lagen. Het gaat om
projecten voor het verbeteren van de
kwaliteit van leven voor patiënten die
onder behandeling zijn of zijn geweest
voor kanker en projecten voor het
verbeteren van de werkomstandigheden en vergroten van het werkplezier van de
verpleegkundigen. De donaties kunnen niet worden ingezet voor onderzoek, die
aanvragen horen thuis bij de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Het eerste
jaar zijn er vijftien aanvragen ontvangen waarvan er acht zijn gehonoreerd.
Tijdens het jubileumsymposium ontvingen de volgende projecten een donatie
uit de nalatenschap van Nel Vermeij:
• Teambuilding: cursus leidinggeven op verpleegafdelingen
• Het uitrollen van de gesprekstherapie ‘Managing Cancer and Living
Meaningfully’ (CALM)
• Sfeeraanpassing van intensive care-kamer voor terminale patiënten
• Inloopcentrum in Centrum Kwaliteit van Leven; het creëren van
een inloopruimte voor laagdrempelige zorg met informatie voor patiënten
en medewerkers
• Opknappen van pauzeruimtes voor verpleegkundigen
• Kastenwand voor het activiteitencentrum
• Kinderhoek voor wachtruimte op de intensive care
• Verbeteren van het comfort op een instructie wc

NIEUWE REPRODUCTIES

Het Rijksmuseum doneerde vijf
mooie reproducties, die speciaal
voor de stichting zijn ingelijst. Het
schilderijenteam, dat de gangen en
kamers voorziet van reproducties
en foto’s, is er heel blij mee.

LUSTRUMNARCIS-SPELD

De speld, die een keer in de
vijf jaar wordt uitgereikt, was
in dit jubileumjaar voor Otto
Dethmers. Naast zijn werk op de
dagbehandeling zet hij zich al ruim
twintig jaar in voor de stichting en
patiënten.
Tijdens zijn optredens voor
patiënten op onze paas- en
kerstmiddagen deelt hij met veel
liefde zijn passie voor muziek. Deze
speld, die hem werd opgespeld door
Berna Vos, de vorige drager, is een
blijk van waardering voor iemand
die geen vrijwilliger is, maar zich
buitengewoon inzet voor
de stichting.
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Wilt u het jaarverslag en/of het financieel verslag over 2019 ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar
info@patientenzorgavl.nl of neem contact op met secretaris Hanneke Bos, 035-624 09 29
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