Nieuwsbrief 2
Beste vrienden,

Wat is 2016 snel voorbij gegaan en wat is er veel gebeurd. Als

✓ Donateursdag op 4 oktober
een groot succes!

Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis hebben we
ook dit jaar met veel enthousiasme mooie projecten gerealiseerd
en dit alles met de steun en bijdragen van u als donateur en van de
vele bedrijven die het ziekenhuis een warm hart toedragen. U leest

✓

Gerealiseerde projecten

VOORWOORD

Inhoud

Eerste jaargang - 2016

hierover meer in deze nieuwsbrief.
Velen van u hebben we dit jaar ook de hand mogen drukken tijdens

✓

Nog te realiseren projecten

de donateursdag, een bijzonder moment voor ons als bestuur. We
zijn blij met de enthousiaste reacties, want dat is zeker waar we het
als bestuur ook voor doen. Blije gezichten bij u, bij de patiënten die

✓S
 ponsoren en donateurs

het ziekenhuis bezoeken en de medewerkers die er werken. Met de
kleine beetjes die wij realiseren kunnen we toch het verschil maken
voor een regionaal ziekenhuis waar we allemaal trots op kunnen

✓G
 oede redenen om
Vriend te worden

zijn.
En trots waren we dat het LangeLand Ziekenhuis dit jaar in de AD
Ziekenhuis Top 100 is gestegen van de 72e naar de 16e plaats en
bij de beste 10 ziekenhuizen van Nederland behoort in het
jaarlijkse onderzoek van de Elsevier! Volgend jaar biedt
ons de kans om het ziekenhuis te ondersteunen bij het verder stijgen op de ranglijsten.
Ik wens u namens het gehele

bestuur een gezellige

decembermaand en een voorspoedig en gezond 2017.
Hilbrand Nawijn
Voorzitter
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Donateursdag op 4 oktober een groot succes!

Gerealiseerde projecten

Op 4 oktober organiseerden we met succes de eerste donateursdag, waarbij we enorm verrast werden door
de grote opkomst. Als bestuur is dat een goed signaal van de grote betrokkenheid van de donateurs.

‘Kijkje in de keuken van…’
Samen met een groot aantal collega’s van het ziekenhuis hebben we een interessant programma in elkaar
gezet met als doel om de donateurs een ‘kijkje in de keuken’ te geven van de al gerealiseerde projecten en
om nader kennis te maken met de bestuursleden. Naast een presentatie door het bestuur over de manier van
werken werden de bestuursleden kort voorgesteld. Alle vijf leden zetten zich vrijwillig in met als doel te zorgen
voor de financiering van projecten die niet door de zorgverzekeraars worden vergoed, om zo de patiënten en
bezoekers van het LangeLand Ziekenhuis nog beter te faciliteren.

Nieuw plantsoen hoofdingang
Onlangs kreeg het 25 jaar oude plantsoen bij de hoofdingang van het ziekenhuis een complete make-over,
waardoor het er nu niet alleen een stuk fraaier uit ziet,
maar ook veel overzichtelijker is geworden voor het
brengende en halende verkeer. De openingshandeling werd verricht door wethouder Mariette van Leeuwen, bijgestaan door directievoorzitter Erik Booden.

Daarnaast waren de sponsoren aanwezig te weten de
ondernemers Ronald Baptiste van HABO GWW BV en
Rinus van der Spek van Van der Spek Hoveniers en de
heren Overmeire en Van der Bijl van Just Notaris van
der Bijl. Vanuit de stichting Vrienden waren Hilbrand
Nawijn en secretaris Bert Broekman aanwezig.

Oude situatie

Drukke opkomst donateursdag 2016
Ook kwam directievoorzitter Erik Booden aan het woord over alle ontwikkelingen en de speerpunten voor de komende jaren. Hij gaf aan de hand van vele
voorbeelden uitleg hoe belangrijk investeringen zijn voor het ziekenhuis en
wat voor grote bedragen daarmee gemoeid gaan. Om direct daarna ook aan
te geven dat de projecten die de Stichting Vrienden realiseren weliswaar veel
kleiner zijn, maar ook een grote impact hebben op het reilen en zeilen in het
ziekenhuis.
Daarna volgde een presentatie door chirurg
Bob Heijnen over het binnenkort te starten
grootschalig darmkankeronderzoek onder de
bewoners van Zoetermeer. In een helder betoog, aangevuld met veel beeldmateriaal legde hij uit waarom het zo belangrijk is om iedereen vanaf een bepaalde
leeftijd op te roepen om preventief onderzoek te doen. Op deze manier kan het
ontstaan van darmkanker op een gedegen en snelle wijze ontdekt en nog behandeld worden. Daarna volgden rondleidingen langs de reeds gerealiseerde
projecten in het ziekenhuis die mede dankzij de steun van de donateurs tot
stand zijn gekomen. Volgend jaar organiseren we graag een tweede donateursdag, waar we u weer graag verwelkomen.
Erik Booden,
directeur van het ziekenhuis
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Bij de ingang van het restaurant staan tegenwoordig

lator in en uit uw auto te laden. Men kan de rollator los-

drie leenrollatoren, met dank aan de Vrienden van ’t

koppelen met een muntje van 0,50 cent, een euro of

Lange Land Ziekenhuis. Wie wat moeilijker ter been is,

twee euro.Marjolein Wondergem, fysiotherapeute met

hoeft hierdoor niet direct gebruik te maken van een rol-

aandachtsgebied geriatrie danken we voor dit prima

stoel. Als het lukt is dat prettiger en u blijft bovendien in

seniorvriendelijke idee en de uitvoering.

beweging. Ook is het niet meer nodig om uw eigen rol-

Wolkenplafonds (CT-scan en angiokamer)

Chirurg Bob Heijnen

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”.

Aanschaf leenrollatoren

Vorig jaar hebben we een bedrag opgehaald met
een kerstballenactie dat is aangevuld door een sponsor. Inmiddels zijn twee speciale wolkenplafonds
geplaatst: één boven de CT-scan en één op de
zogenaamde angiokamer. Op deze kamer vinden
onder andere bloedvatonderzoeken en hartkatheterisaties plaats. De plafonds zijn van binnenuit verlicht.
Hierdoor lijkt het alsof je echt naar de wolken kijkt.
Patiënten krijgen op zo’n spannend moment een rustgevend uitzicht en kijken gedurende het onderzoek

naar een mooie zomerse lucht tussen de bomen door.
We zijn blij met deze mooie aanwinsten en danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Angiokamer

CT-scan
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Floravontuur Businessclub op bedrijfsbezoek
bij het Langeland Ziekenhuis

Leden van Floravontuur brachten een bezoek aan de operatiekamer

Met de toetreding tot de Reinier
Haga Groep is het ziekenhuis o.l.v.
algemeen directeur Erik Booden een
nieuwe weg ingeslagen. Onze bestuursvoorzitter Hilbrand Nawijn vond
dit een geschikte aanleiding om ondernemers uit Zoetermeer en omgeving kennis te laten maken met de
Stichting Vrienden en het management en de ambitieuze plannen van
het LangeLand Ziekenhuis.

Dayenne Oele, zorgmanager:
Dankzij stichting Vrienden hebben we de Kinderafdeling kunnen verfraaien en deze is
daardoor een stuk aantrekkelijker geworden voor de kinderen die worden opgenomen!

Er was eens….een Luistermuis en straks
de Langelandfant
Het zou zo de titel van een spannend kinderboek
kunnen zijn maar in dit geval is het een succesvol
verhaal over de enthousiaste Rita Bode die al haar vrije
tijd stopt in het vervaardigen van ‘luistermuizen’ en
binnenkort in het maken van de ‘knuffelolifant’.
Al zo’n 4 jaar vervaardigt zij voor de kinderen die een
bezoek brengen aan het LangeLand Ziekenhuis deze
leuke luistermuis. Het idee ontstond toen haar eigen
dochter naar het ziekenhuis moest en dat best eng
vond. Erover praten was moeilijk maar Rita hoorde
haar dochter opeens wel honderduit haar verhaal
doen tegen haar knuffelolifant. De luistermuizen werden in eerste instantie afgegeven bij Langeland polikliniek Bergschenhoek, later ook bij het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Rita heeft inmiddels al 1.500
muizen vervaardigd! Inmiddels is ze gestart met de

voorbereidingen
van een nieuw kameraadje: de Langelandfant.
Dankzij Rita is er
voor elk kind in
het Langeland een
luisterend oor en toen de Stichting Vrienden dit ter
ore kwam was het besluit gauw genomen om haar te
sponsoren.
Voor wie interesse heeft in de Luistermuizen
van Rita en haar wil steunen, kan mailen naar
ritabode@planet.nl.

Nog te realiseren projecten

Kinderen Prins Clausschool zamelen geld in
voor kinderafdeling LangeLand Ziekenhuis
Afgelopen zomer overhandigden kinderen van de Prins Clausschool een bedrag, dat zij hadden ingezameld voor
de kinderen van het LangeLand Ziekenhuis. De school had samen met de kinderen hiervoor een fancy fair georganiseerd, waarvan de opbrengst was bestemd voor de kinderafdeling.
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In totaal zamelden de kinderen maar liefst € 2.500 in.
Zorgmanager Dayenne Oele was blij verrast: “Toen wij
hoorden of we nog wensen hadden, dachten we eerder
aan een nieuw keukentje voor de speelkamer voor €
80, en misschien nog een mooie projectielamp voor op
een babykamer. Zo’n lamp projecteert mooie kleuren en
vormen op de muur en het plafond. En dat is heel rustgevend voor baby’s, maar ook voor kinderen met een
beperking, die soms weinig kunnen spelen of bewegen.
Voor dit bedrag kunnen we veel meer van die mooie
lampen kopen! Gelukkig hebben onze pedagogische
medewerkers altijd een flinke verlanglijst om alles voor
de kinderen hier nog prettiger te maken. Daar mogen
ze zich nu nog eens over gaan buigen en dat doen ze
ongetwijfeld graag! Ik bedank de kinderen van de Prins
Clausschool, hun ouders en de leerkrachten hartelijk

voor deze grote gift!” Bij de overhandiging van de gift
was ook Hilbrand Nawijn aanwezig. “Toen wij hoorden
van dit bijzondere project wilden we heel graag aanwezig zijn. Onze Stichting zoekt altijd sponsors voor het ziekenhuis om projecten te kunnen financieren waarvoor de
overheid geen geld meer beschikbaar stelt. We verwelkomen de Prins Clausschool hartelijk als nieuwe Vriend
van ’t LangeLand
Ziekenhuis.

Eerste rij: leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Prins Clausschool Julia, Jenna, Jildou, Jade en Yassin.
Achter: zorgmanager Dayenne Oele, pedagogisch medewerker Linda Hebing, voorzitter van de Stichting
Vrienden Hilbrand Nawijn

Opknappen van de chemobehandelkamers
Dit project is al enige tijd onder de aandacht van de
Stichting want het is een omvangrijk en vooral kostbaar project. Toch hebben we al sponsoren bereid
gevonden om hier een steentje aan bij te dragen
en dat zijn het Charity Gala (georganiseerd door
Floravontuur), DS Beveiligingen, Luiten Vleeswaren en
de Stichting Vrienden.

Luiten Vleeswaren sponsort de speciale televisietoestellen in de chemo rustkamers van het LangeLand,
ter vervanging van de oude toestellen die nodig aan
vervanging toe waren.
Het is de bedoeling dat begin 2017 wordt begonnen
met het opknappen van de twee chemokamers van
het LangeLand Ziekenhuis.

Jaarlijks worden er honderden chemokuren aan patiënten voorgeschreven en we weten dat dit een enorme
mentale en fysieke belasting is voor hen. De chemobehandelkamers moeten dan zeker een veilige en in
zekere zin fijne ruimte zijn waar de patiënten dan
vertoeven. Dit project gaat ervoor zorgen dat deze
kamers comfortabel zijn en prettig ingericht met
relaxstoelen, speciale flatscreens en niet te vergeten
de juiste aankleding.
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Opknappen van de verloskamers
Na de oplevering van een aantal fraaie kraamsuites
zijn de volgende twee verloskamers aan de beurt om
verbouwd te worden. Hierbij is er de grote wens om de
kamers in te richten met slaapstoelen en te voorzien
van een vrolijke decoratie. In deze toch bijzondere
ruimtes verblijven jonge ouders op de belangrijkste
momenten van hun leven en daar moet ook de juiste

sfeer, faciliteiten en uitstraling bij zijn. De Stichting
is ook dit keer gevraagd om een helpende hand te
bieden om dit te realiseren. Op dit moment kunnen we
melden dat we een sponsor Claassen Coatings hebben gevonden en het project binnenkort gerealiseerd
wordt.

Kinderen kunnen straks genieten
van favoriete programma

SPONSOREN EN DONATEURS

Op dit moment hebben we Astra Zeneca bereid gevonden om 17 televisies te sponsoren voor de Kinderafdeling, die

Speciale aandacht tijdens de feestdagen

binnenkort geplaatst zullen worden. De huidige toestellen waren dringend aan vervanging toe. Straks kan elk kind

Op 23 december brachten de bestuursleden een

genieten van zijn of haar eigen programma!

bezoek aan patiënten die helaas niet thuis konden zijn

Stimulerende en kindvriendelijke
speelkamer

met Kerst. Alle patiënten en ook de medewerkers die die

Jaarlijks bezoeken ongeveer 1.850 kinderen (0 – 18 jaar)

als een soort ouderkamer, zodat ouders samen met hun

en 600 kinderen de Kinderafdeling van het LangeLand

kind kunnen spelen.

dagen moeten werken kregen een traktatie om lekker
zelf van te genieten en/of uit te delen aan hun bezoek.

De stichting bedankt Eurest voor hun steun bij dit initiatief.

Ziekenhuis.
Op dit moment is de speelkamer niet meer van deze
tijd. Het interieur is verouderd en het LangeLand wil het

kregen en zijn de muren, deuren en kozijnen geschilderd

graag wat kindvriendelijker maken, door het wat kleur-

en de toiletvoorzieningen vervangen. Echter ontbreekt

rijker te maken en gezelliger in te richten. Zoals een

Stichting Floravontuur/Promotie Zoetermeer

Astra Zeneca

nog de kindvriendelijke uitstraling en daar is helaas nog

poppenhoek, autohoek met garage, tienerhoek e.d.

Bloembinderij De Nobel

Insituform BV pijpleiding en renovatie

Just – Notaris Van der Bijl

Drukkerij Zoeterhage

Eurest

Steegman Electrotechniek

M. van der Spek Hoveniers

HABO GWW BV

DS Beveiliging

Luiten Vleeswaren

geen budget voor. Kinderen spelen graag in de speelkamer. In deze ruimte krijgen ze de kans om weer even

De Stichting heeft dit project met open armen ontvan-

zorgeloos te spelen en verdwijnen de negatieve gebeur-

gen en is druk op zoek naar sponsoren. Helpt u ons dit

tenissen op de achtergrond. Tevens fungeert het ook

te realiseren?

Kunst aan de muur op de verpleegafdelingen
De gangen op de verpleegafdelingen hebben recent

gevraagd hulp te bieden bij het vinden van kleurrijke

een opknapbeurt gekregen, maar het ziekenhuis heeft

kunstwerken die de gangen kunnen opfleuren en de

geen geschikte kunstcollectie om de gangen te ver-

patiënten even op andere gedachten kan brengen. Er

fraaien. Veel kunst is te somber, gedateerd of bescha-

zijn inmiddels al contacten met Kunsthuizen, maar uw

digd. Het heeft niet de frisse uitstraling die de afdelingen

hulp is natuurlijk ook van harte welkom.

en het ziekenhuis zou moeten hebben. De Stichting is

Inrichting wachtruimten
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Wie zijn onze sponsoren?

In 2015 heeft de Kinderafdeling al een opknapbeurt ge-

Claasen Coatings

Word donateur en steun onze stichting
Wilt u het werk van de Vrienden van ’t Lange Land Zie-

vendien een bloemetje op uw nachtkastje en dagelijks

kenhuis steunen? U kunt donateur worden voor mini-

een krant naar keuze bij uw bed. Meld u vandaag nog

maal € 30,- per jaar (meer mag natuurlijk ook!). Als

aan en vul het formulier in op de achterzijde.

dank ontvangt u dan twee keer per jaar de Nieuwsbrief

Ziekenhuis

zeer wenselijk is. De Stichting Vrienden is gevraagd

en wordt u jaarlijks uitgenodigd voor een ontvangst

Ook eenmalige giften zijn uiteraard van harte welkom!

faciliteren jaarlijks ongeveer 120.000 afspraken voor

dit als project op zich te nemen en was hier graag toe

met rondleiding door het ziekenhuis. Wij praten u dan

Het

patiënten. Een bezoek aan het ziekenhuis brengt voor

bereid.

bij over de ontwikkelingen in het ziekenhuis, welke rol

IBAN NL76 INGB 0006 459337.

De

poliklinieken

van

het

LangeLand

rekeningnummer

van

de

Stichting

is

de Stichting speelt in en voor het ziekenhuis en u krijgt

patiënten vaak de nodige spanningen met zich mee.
Om het wachten voor patiënten zo aangenaam mogelijk

Het aankleden van de wachtruimtes zal bestaan uit

zelf te zien welke projecten er in dat jaar gerealiseerd

Heeft u vragen over het donateurschap dan kunt u

te maken wil het LangeLand niet alleen de wachttijden

verschillende elementen zoals planten, een leestafel

zijn. Verder ontvangt u een pas waarmee u korting

altijd contact opnemen met de secretaris van de Stich-

zoveel mogelijk inkorten, maar ook die tijd zo aange-

en speeltoestellen voor de kinderen. Maar ook aanpas-

krijgt op het assortiment in het restaurant van het

ting, de heer Bert Broekman, telefoon 0654 908 301 of

naam mogelijk maken tijdens het verblijf in de wacht-

singen voor meer privacy in de wachtruimte en aan de

LangeLand Ziekenhuis. Komt u zelf in het ziekenhuis

mailen naar info@vriendenlangeland.nl.

ruimten. Vanuit patiëntperspectief is gebleken dat de

balie. U kunt ons helpen dit mogelijk te maken!

te liggen dan ontvangt u bij opname als donateur bo-

inrichting van de wachtruimten en verbetering hiervan
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Goede redenen om Vriend te worden

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit doen zij in hun jaarlijkse belastingaangifte. ‘Stichting Vrienden van ‘t
Lange Land Ziekenhuis’ is bovendien vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Dit betekent dat wij geen belasting
hoeven te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.
Wilt u meer informatie over het geven aan goede doelen, lees dan
De Goede Doelen Gids. De gids geeft uitgebreide informatie over de
fiscale regelgeving en verschillende manieren van nalaten en schenken. U kunt de gids vinden op het internet: www.goededoelen.nl/
goede-doelen-gids.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
Stichting Vrienden van ’t Lange Land
Ziekenhuis.

ANBI STATUS:
Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis’ is door de Belasting-

Tekst en samenstelling:

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

Laetitia Simonis, bestuurslid

Dit betekent onze donateurs belastingvoordelen genieten.

Stichting Vrienden
Afdeling marketingcommunicatie LLZ

Fotografie:

WORD EEN VRIEND - WEES EEN VRIEND

Ron Jenner
Chris Lans

Ik geef mij op als donateur van de Stichting Vrienden van

Sicco van Grieken

‘t Lange Land Ziekenhuis.

Afdeling marketingcommunicatie LLZ
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Ik maak een bedrag van minimaal 30 euro over op bankrekening: NL 76 INGB 0006 459337 ten name van Stichting
Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer.

Opmaak:
Bureau IJsvogel
Telefoon (010) 2410004
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De heer/mevrouw		

:

www.ijsvogel.nl

Straat				:
Postcode en woonplaats

:

E-mailadres			:

Contactadres:
Stichting Vrienden van

Wilt u deze bon inleveren bij de receptie hoofdingang van het
ziekenhuis of opsturen naar de Stichting Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis, Jamaica 7, 2721 KR Zoetermeer.

’t Lange Land Ziekenhuis
Jamaica 7, 2721 KR Zoetermeer
Telefoon: 06 54 908 301
E-mail: info@vriendenlangeland.nl
www.vriendenlangeland.nl

