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Nieuwsbrief nr. 2 - januari 2013 

In deze 2e nieuwsbrief willen wij u graag meer vertellen over de laatste ontwikkelingen. 

1. TV project 

Het TV project begint vaste vormen te krijgen. Op dit moment zijn wij in onderhandeling over vervanging van 

alle oude TV schermen op de Palliatieve afdeling naar flatsceens. Daarnaast willen wij een 2-jarig contract 

aangaan ten behoeve van onderhoud en gratis TV kijken voor de patiënten. Onze doelstelling voor de lange 

termijn is dat deze contracten verlengd kunnen worden. Eind januari hopen wij meer te weten, zodat wij zo 

snel mogelijk kunnen beginnen met het realiseren van deze plannen.  

Als dit gerealiseerd is,  zullen wij de media benaderen (o.a. het A.D. en De Havenloods). Wij hopen hierdoor 

een nog grotere bekendheid te krijgen. Er zijn namelijk nog zoveel goede dingen te doen voor de patiënten 

van de palliatieve afdeling. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen ook op onze website en Facebook plaatsen. 

 We houden u op de hoogte! 

2. Actie statiegeld box 

Wij hebben supermarkt Plus Verhoeven in winkelcentrum Binnenhof te Rotterdam bereid gevonden, om per  

1 maart een statiegeld box te plaatsen waar de statiegeldbonnen ingedaan kunnen worden. 

Ook bij C1000 Peter Bogers aan het Samuel Meijersplein te Rotterdam mogen wij een statiegeld box plaatsen. 

Deze box zal geplaatst worden begin februari. 

De opbrengsten uit deze boxen komen geheel ten goede aan het welzijn van de patiënten op de palliatieve 

afdeling van Daniel Den Hoed Oncologisch centrum. 

Wij zijn beide ondernemers dankbaar voor hun medewerking! 

 3. Communicatie via internet 

Facebook actie:  

Sinds 10 december 2012 zijn wij actief op social media. Facebook is het eerste medium waar wij gebruik van 

maken. Wij hebben in korte tijd al 61 likers. 

Via deze pagina melden wij alle nieuwtjes en laatste ontwikkelingen. Indien u nog geen lid bent en wel actief 

bent op facebook: like us op www.facebook.com/stichtingsperanza. 

Voor iedere liker ontvangen wij van onze sponsor, ThermoGas BV te Rotterdam een bedrag van € 1,-. De 

sluitingsdatum hiervoor is 30 april 2013. 
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Website 

Op zondag 12 januari is onze website online gegaan: www.stichting-speranza.nl. Onze website is 

mede mogelijk gemaakt door Warmteservice Westland & GasRent Westland te Naaldwijk. Zij hebben de 

domeinnaam en het abonnement voor de komende 3 jaar betaald.  Binnen 1 week hebben wij ruim 100 

unieke bezoekers gehad. Dit heeft er toe geleid dat wij nu ook via Google goed vindbaar zijn.  

Wij hopen door deze site en het medium facebook onze volgers goed te informeren en een steeds groter 

bereik en grotere bekendheid te krijgen. We staan open voor iedere bijdrage, in de vorm van meningen,  

ideeën en/of donaties. 

Beide sponsors bedankt!  

4. Samenwerking Daniel den Hoed Stichting 

Vanaf het begin dat wij Stichting Speranza hebben opgericht hebben wij een heel goed contact met de Daniel 

den Hoed stichting. De Daniel den Hoed Stichting heeft als doel het ondersteunen van het wetenschappelijk 

onderzoek van het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum door aanwending van giften. Op hun website en 

Facebook pagina zijn ook een aantal artikelen over onze stichting te vinden. Zo komen de mensen die op deze 

sites kijken ook onze stichting en plannen tegen. 

 De websites zijn: 

www.danieldenhoedstichting.nl 

www.facebook.com/danieldenhoedstichting 

5. Diversen 

Inmiddels zijn er een aantal organisaties aangeschreven, die mogelijk ook nog het een en ander in hun blad 

over onze stichting melden. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij dat melden op Facebook, onze website 

en in onze volgende nieuwsbrief. 

 

Wij hopen u hiermee goed op de hoogte te hebben gebracht. Wij gaan hard aan het werk om de gestelde 

doelen snel te verwezenlijken. De volgende nieuwsbrief zal in april verschijnen. 
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