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De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland heeft tot doel om samen met onze vrienden-donateurs 

de sfeer in het ziekenhuis voor patiënten, medewerkers en bezoekers te veraangenamen. Dit gebeurt 

meestal door middel van financiële bijdragen. 

 

 

 

Beste Vriend van Ziekenhuis Amstelland,  

 

Misschien hebt u er ook al mee te maken gehad, 

de tent voor het ziekenhuis waar u droog en uit 

de wind kunt staan als u wacht op uw beurt om 

naar binnen te gaan, met de mondkapjes en met 

de veel legere gangen in het ziekenhuis.  

In de vorige nieuwsbrief van een jaar geleden 

hebben we u verteld dat alle medewerkers van 

het ziekenhuis zich moeten aanpassen aan een 

heel andere manier van werken. 

Ook voor de Stichting Vrienden had de pandemie 

consequenties. Voor de corona-patiënten in het 

ziekenhuis konden vorig jaar een aantal ipads 

aangeschaft worden zodat er toch communicatie 

met het thuisfront mogelijk was. Deze ipads heb-

ben hun dienst wel kunnen bewijzen het afgelo-

pen jaar. 

Opnieuw heeft de Stichting Vrienden graag bijge-

dragen aan de kerstattentie voor alle medewer-

kers voor wie de omstandigheden door de pande-

mie extra lastig waren.  

 

Natuurlijk hadden we u heel graag ontvangen bij 

onze voorlichtingsavonden waarin medisch speci-

alisten en ook verpleegkundigen of andere zorg-

medewerkers u meer vertelden over een bijzon-

der onderwerp.  

 

Helaas behoort dat ook nu nog niet tot de moge-

lijkheden. Wel hopen we dat die avonden in het 

najaar of begin van volgend jaar weer kunnen 

worden georganiseerd.  

Tot die tijd hopen we op uw steun te kunnen re-

kenen, want hoewel het heel rustig lijkt, ook de 

Stichting Vrienden is bezig met afwikkeling van 

activiteiten en wil nieuwe plannen maken.  

 

 

Bestuurslid overleden 

 

Helaas hebben we begin mei afscheid moeten ne-

men van de heer L.F.O. (Loek) Stomps. Loek was 

al langer ziek en is 14 april overleden. 

 

 

 

 

 

 

Al in 2005 was hij actief betrokken bij de Stich-

ting Vrienden en na een periode van afwezigheid  

was hij opnieuw sinds 2015 een zeer gewaar-

deerd bestuurslid als behartiger van de porte-

feuille Projecten voor het ziekenhuis.  

Met zijn brede belangstelling en betrokkenheid 

leverde hij een heel waardevolle bijdrage aan de 

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland. 

We wensen zijn familie veel sterkte met dit grote 

verlies. Ook wij gaan hem erg missen.  

 

 

Project Radiologie 

 

Op de afdeling Radiologie is een grote afbeelding 

aangebracht in een gang met als onderwerp de 

molens van Kinderdijk.  

 

 
Wand Radiologie 

 

Dankzij de Vrienden, u dus, was dit mogelijk. De 

afdeling is er heel blij mee en voor de patiënten 

ziet het er een stuk gezelliger uit.  
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Project Infuuspalen Kinderafdeling 

 

Het is voor zieke kinderen op de Kinderafdeling 

leuker met kindvriendelijker apparatuur. Dat 

maakt het een beetje minder erg om in het zie-

kenhuis te liggen.  

 

Een project op het Amstelveense Keizer Karel 

College van de brugklasleerlingen van het 

technasium heeft ervoor gezorgd dat er onder 

meer 4 infuuspalen kunnen worden besteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een infuuspaal in vro-

lijke kleurtjes.  

 

 

In het project gaat het om het upcyclen van af-

val, spullen van de kringloopwinkel De Boeme-

rang uit Amstelveen, kringloopwinkel De Tulp uit 

Ouderkerk aan de Amstel en kringloopwinkel 

Noppes uit Beverwijk dragen daaraan bij. De 

leerlingen gaan met die materialen nieuwe ge-

bruiksvoorwerpen maken die aan de eisen van de 

consument voldoen. De leerlingen werken in 

groepjes en presenteren hun product aan het 

eind van het project. De laatste stap is de veiling 

van hun creaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opbrengst van die veiling is bestemd voor een 

goed doel. Het KKC heeft gekozen voor de Vrien-

den van Ziekenhuis Amstelland. Daar zijn we 

heel erg blij mee.  

 

 
Docent Dion Lembekker overhandigt de 

cheque van €892,95 aan voorzitter Kommer 

Braber 

 

Heel hartelijk dank leerlingen en docenten van 

het KKC. 

 

 

Donaties 

 

Met deze Nieuwsbrief ontvangt u een acceptgiro 

om uw jaarlijkse bijdrage aan de Stichting over 

te maken.  

Of u kunt via internetbankieren uw bijdrage over-

maken op NL29 INGB 0000377119 ten name van 

Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland. 

 

Hartelijk dank voor uw gave, daarmee kan de 

Stichting weer nieuwe projecten starten. 

 

We hopen u weer te zien bij de volgende Voor-

lichtingsavond.  
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