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Eerste jaargang - 2016Nieuwsbrief #1

Beste vrienden,

Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis is dit jaar met 

nieuw elan aan de slag gegaan. Met een nieuwe secretaris, nieuwe 

activiteiten in het ziekenhuis en een eigen nieuwsbrief. Twee keer 

per jaar wordt iedere Vriend via deze nieuwsbrief geïnformeerd. 

Over het ziekenhuis in het algemeen en over de projecten en activi-

teiten van de Vrienden in het bijzonder.

Dat er veel gebeurt, valt in dit nummer te lezen. Ik denk aan de 

nieuwe plannen om de chemokamers in het ziekenhuis huiselijker  

en comfortabeler te maken en aan het opknappen van de tuin en 

het terras rondom het vernieuwde restaurant. Dit alles is alleen  

mogelijk met financiële steun van de donateurs van ’t Lange Land 

Ziekenhuis, waar we hen buitengewoon dankbaar voor zijn.

In deze nieuwsbrief worden de gerealiseerde projecten uit 2014 en 

2015 belicht en leest u wat onze plannen zijn voor 2016. Ik wens u 

veel leesplezier.

Hilbrand Nawijn

Voorzitter
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Met de bijdragen van de Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis worden allerlei extra voorzieningen  

bekostigd die niet uit het normale budget van het ziekenhuis kunnen worden betaald. Zo zijn in 2014 en 

2015 de volgende projecten gerealiseerd.

Goede doel

Extra voorzieningen

Met steun van stichting Vrienden is de centrale hal van het 

ziekenhuis opgeknapt en kunnen we onze patiënten en 

bezoekers een warm welkom heten. Voorzitter Hilbrand 

Nawijn opende de hal op feestelijke wijze in aanwezigheid 

van het verplegend personeel en voorzitter van de Raad 

van Bestuur Jan Willem Brinkman.

Het LangeLand is erg blij met de aanschaf 

van 4 nieuwe rolstoelen voor de afdeling 

fysiotherapie. Onze patiënten zijn hier erg 

mee geholpen! 

Iedere inwoner van Zoetermeer kent het LangeLand 

Ziekenhuis. Het is één van de belangrijkste voorzie-

ningen in onze stad en een onmisbare schakel in 

onze gezondheidszorg. De overheid en verzeke-

raars stellen geld beschikbaar voor de deskundige 

behandeling en verzorging van patiënten en voor 

de noodzakelijke apparatuur, maar er is meer no-

dig. Om de patiënten een gevoel van rust en her-

kenning te geven of net dié voorziening te kunnen 

bieden die in een persoonlijke situatie gewenst is. 

Daarom is de Stichting Vrienden van ’t Lange Land 

Ziekenhuis opgericht. Het doel? Extra geld inzame-

len om het verblijf van kleine en grote patiënten in 

het ziekenhuis te veraangenamen.

Verbouwing nieuwe hal

Aanschaf rolstoelen afdeling fysiotherapie
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Aanschaf voorzieningen t.b.v. het behalen van 
het predicaat Senior Friendly Hospital 

Slaapbanken en muurdecoratie 
t.b.v. kraamsuites

Senior Friendly Hospital

De inrichting van het gehele ziekenhuis is seniorvriendelijk.  

Stichting Vrienden heeft er voor gezorgd dat buiten veilige zebra-

paden zijn aangebracht en er een beschutte plek is om te wachten 

op vervoer. Op alle verpleegafdelingen hangen seniorvriendelijke 

klokken die zowel de dag als de tijd duidelijk aangeven.

Om de huiselijke en gezellige sfeer zoveel mogelijk 

te benaderen en u volop privacy te geven heeft ons 

ziekenhuis kraamsuites: mooie gezellige en huiselijke 

sfeerkamers om te bevallen.

De bedden hebben een massagefunctie voor het 

opvangen van rugweeën. En uiteraard is ook aan de 

partner gedacht: in elke suite staat een comfortabele 

stoel, die kan worden uitgeklapt als bed. Twee van 

deze stoelen en de muurdecoratie zijn gedoneerd 

door stichting Vrienden van ‘t Lange Land.
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Baby in beeld

Inrichting familiekamers verpleegafdeling

Aanschaf borstvoedingsstoel

Na de bevalling wil je als kersverse ouder niets liever 

dan bij je pasgeboren kindje zijn. Helaas is dit niet 

voor iedereen weggelegd, bijvoorbeeld wanneer het 

langer in het ziekenhuis moet blijven in verband met 

een te vroege geboorte of ziekte. Voor deze ouders 

is er Baby in Beeld, waarmee de pasgeborene door 

middel van een camera, 24 uur per dag vanuit huis 

in de gaten kan worden gehouden. Het project is 

van de grond gekomen dankzij hulp van de stichting  

Vrienden die de donateurs heeft aangetrokken om 

alles te financieren. Firma VDG Europe stelde de  

camera’s ter beschikking en Steegman Elektrotech-

niek heeft alle bedrading verzorgd.  

Op de verpleegafdeling op de 2e  

etage is een huiselijke plek gecre-

eerd. Familieleden kunnen zich hier 

even terugtrekken en samen zijn. 

Zorgmanager Marieke de Groot: 

“Wij zijn erg blij met onze vernieuw-

de familiekamer dankzij onze vrien-

denstichting hebben we de afdeling 

nu een fijne plek voor familieleden 

van patiënten.”

In de huidige tijd van minder financiële middelen zijn de Vrienden 

van ’t Lange Land Ziekenhuis belangrijk voor onze kinderafdeling. 

Van de giften die zij weten te realiseren worden spullen aangeschaft 

die het verblijf van kind en ouders in het ziekenhuis aangenamer  

maken. Zo zijn er twee borstvoedingsstoelen aangeschaft die zorgen  

dat moeders op prettige manier hun pasgeboren baby kunnen  

voeden.



5

Project ‘Durf te dromen’

Look good, feel better     

Wolkenplafond CT ruimte

Stichting Look Good...Feel Better geeft op een  

positieve manier, praktische informatie over uiterlijke 

verzorging bij kanker. Dit doet ze door het geven van  

praktische workshops in ziekenhuizen en het  

verstrekken van informatie. Het is fantastisch dat we 

deze workshops ook dit jaar kunnen bieden.

Het interieur en de bouw van de CT ruimte is van  

invloed op het welbevinden van patiënt en personeel. 

Een plafond met uitzicht op de buitenlucht en daglicht- 

simulatie is zowel sfeervol als efficiënt.

Een patiënt op zijn gemak in de CT ruimte zal een 

scan meer ontspannen ondergaan. Ook heeft zorg-

personeel baat bij een prettige werkomgeving. 

Daarom wilden wij als Vrienden van ’t Lange Land 

een Wolkenplafond realiseren in de CT ruimte in het 

LangeLand Ziekenhuis. In december hebben we een 

bedrag opgehaald met een kerstballenactie, wat  

verder is aangevuld door een sponsor. Het plafond 

zal binnen afzienbare tijd worden aangebracht. 

Op 26 juni 2014 vond voor de 9e keer het Charity Gala Dinner plaats van Stichting Floravon-

tuur Promotie Zoetermeer. Deze veiling leverde een opbrengst op van €49.850. De helft daar-

van (€24.925) is bestemd voor 

Stichting Vrienden van ‘t Lange 

Land Ziekenhuis en het project 

‘Durf te dromen’. Een prach-

tig resultaat, waar het bestuur 

heel dankbaar voor is.

Erik Booden, directievoorzitter LangeLand Ziekenhuis: “Dankzij Stichting Vrienden zijn  

al tal van projecten gerealiseerd. We zijn daar uiteraard erg blij mee en hopen dat de 

stichting zich nog vele jaren voor ons ziekenhuis blijft inzetten”.
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Nog te realiseren projecten

Comfortabele chemokamers

Opknapbeurt tuin en aanschaf 
tuinameublement 

Nieuwe groenvoorziening/waterpartij  
voor ingang ziekenhuis

Per jaar worden honderden chemokuren aan patiënten  

voorgeschreven. Dit is een enorme mentale, fysieke  

belasting voor patiënten. Om hen in deze zware periode te 

ondersteunen willen wij hen graag een comfortabele, pret-

tig ingerichte chemokamer met relaxstoelen aanbieden. 

Wij zijn er van overtuigd dat dit hen verder helpt. U kunt 

ons helpen dit mogelijk te maken.

De tuin rondom het vernieuwde 

restaurant is nodig toe aan een 

frisse opknapbeurt. Ook het 

tuinmeublement moet vervan-

gen worden. Helpt u ons dit te 

realiseren zodat onze patiënten 

zich straks weer in een fraaie 

tuin kunnen begeven?

De vijver voor de ingang van het ziekenhuis is dringend toe aan 

een ‘make-over’. Het moet worden omgetoverd tot een fraai pleintje  

met groenvoorziening, bankjes en een waterpartij, zodat het een 

visitekaartje wordt voor het LangeLand. Ondernemers wordt 

de mogelijkheid geboden om het nieuwe pleintje voor een  

bepaalde periode te ‘adopteren’. Prijkt uw naam straks op ons  

‘visitekaartje’?  

Huidige inrichting chemokamer 

Huidige situatie 

Paz Campos Ponce, manager Facilitair Bedrijf: ”Wij 

willen iedereen die zich even los wil maken van het 

leven van alledag, de gelegenheid geven in de tuin 

te ontspannen en te genieten van de natuur om zich 

zo ‘beter’ te voelen”.
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Bestuur Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis

Donateurs van Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis

Huidige situatie 

✓  Stichting Floravontuur/Promotie Zoetermeer

✓ Toshiba

✓ Astra Zeneca

✓ Stichting Lopen doet hopen

✓ Bloembinderij de nobel

✓ Insituform B.V. pijpleiding renovatie

✓ drukkerij Zoeterhage

V.l.n.r. Roy Palm (fondsenwerver), Bert Broekman (secretariaat), Norbert Jansen (penningmeester), Laetitia Simonis 
(fondsenwerver en communicatie), Hilbrand Nawijn (voorzitter). Eind 2015 is Laetitia Simonis toegetreden als lid van 
het bestuur. Vanaf maart beheert Bert Broekman het secretariaat. (Susanne Rensen ontbreekt op de foto).

Wilt u het werk van de Vrienden van ’t Lange Land 

Ziekenhuis steunen? U kunt donateur worden voor 

minimaal €30,00 per jaar (meer mag natuurlijk ook!). 

Als dank ontvangt u dan twee keer per jaar een 

nieuwsbrief en wordt u jaarlijks uitgenodigd voor 

een ontvangst met rondleiding door het ziekenhuis.  

Verder ontvangt u een bonnenboekje waarmee u  

korting krijgt op koffie of thee in het restaurant van het 

LangeLand Ziekenhuis. Bij opname in het ziekenhuis  

krijgt u als donateur bovendien een bloemetje en  

dagelijks een krant bij uw bed. Meld u vandaag nog 

aan en vul het formulier in. Ook eenmalige giften zijn 

uiteraard van harte welkom. Het rekeningnummer van 

de Stichting is IBAN NL76 INGB 0006 459337.

Word donateur en steun onze stichting

✓ @signs Vormcommunicatie

✓ Steegman Electrotechniek

✓ VdG Security

✓ Sir Winston Leisure

✓ holland Casino

✓ Eurest
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WORD EEN VRIEND   -  WEES EEN VRIEND

Ik geef mij op als donateur van de Stichting Vrienden van  

‘t Lange Land Ziekenhuis.

0         Ik maak een bedrag van minimaal 30 euro over op bank- 

rekening: NL 76 INGB 0006 459337 ten name van Stichting 

Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer.

De heer/mevrouw  :

Straat    :

Postcode en woonplaats :

E-mailadres   : 

 

Wilt u deze bon inleveren bij de receptie hoofdingang van het  

ziekenhuis of opsturen naar de Stichting Vrienden van ’t Lange 

Land Ziekenhuis, Mokkabruin 10 2718 NE Zoetermeer.

CoLoFon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van: 

Stichting Vrienden van ’t Lange Land 

Ziekenhuis.

Tekst en samenstelling:

Afdeling marketingcommunicatie LLZ

Fotografie:

Ron Jenner

Patricia Steur

Chris van Breda, MeerdanTaal

Afdeling marketingcommunicatie LLZ

opmaak:

Bureau IJsvogel

Telefoon (010) 2410004

www.ijsvogel.nl

Contactadres:

Stichting Vrienden van  

’t Lange Land Ziekenhuis

Mokkabruin 10, 2718 NE Zoetermeer

Telefoon: 06 54 908 301

E-mail: info@vriendenlangeland.nl

www.vriendenlangeland.nl

Giften en schenkingen kunnen onder voorwaarden worden afgetrok-

ken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit gaat 

via de jaarlijkse belastingaangifte. Stichting Vrienden van ‘t Lange 

Land Ziekenhuis is bovendien vrijgesteld van schenk- of erfbelasting.  

Dit betekent dat de stichting geen belasting hoeft te betalen over  

ontvangen schenkingen of nalatenschappen. 

Goede redenen om Vriend te worden

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

AnBI STATuS: 

Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis is door de Belasting-

dienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit betekent dat onze donateurs belastingvoordelen genieten.


