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                                              Nieuwsbrief nr. 3 - april 2013 

 In deze 3e nieuwsbrief willen wij u graag meer vertellen over de laatste ontwikkelingen. 

1. TV project 
Op 22 februari is er een start gemaakt met ons TV project. De 13 oude tv’s zijn vervangen door nieuwe 

flatscreens. Het kijkgeld is voor de komende 5 jaar afgekocht. De patiënten kunnen dus 5 jaar gratis TV 

kijken. Het project is mede tot stand gekomen door samenwerking met Daniel den Hoed Stichting en de 

palliatieve afdeling. Symbolisch is de 1e TV uitgereikt aan de medewerkers van de palliatieve afdeling. De 

landelijke pers was hierbij ook aanwezig. Dit heeft geresulteerd in een mooi artikel in het Rotterdams 

Dagblad op zaterdag 23 februari. Het project is inmiddels in zijn geheel gerealiseerd. 

    

Dankbrief van: Daniel den Hoed Oncologisch Centrum. 

                                                                  
GROTE TEVREDENHEID OVER GRATIS TV-KIJKEN OP DE PALLIATIEVE ZORG AFDELING  

Sinds eind maart dit jaar is op de palliatieve zorg afdeling B1 in het Erasmus MC, locatie Daniel den Hoed het 

kijken van televisie gratis. Dit dankzij onder andere de sponsoring van de Stichting Speranza. 

Patiënten laten weten erg blij te zijn met deze service. Waar het televisie kijken eerst aangevraagd moest 

worden is er nu direct beeld. Ook de vernieuwde plattere beeldschermen zijn een grote vooruitgang.  En 

mocht er iemand naar een andere kamer overgaan, dan hoeft hiervoor niets meer omgezet worden. 

Faciliteiten die prettig zijn in de vaak moeilijke periode van het leven.  

De actie van de Stichting Speranza is dus met blijdschap ontvangen en is een welkome afleiding voor de 

patiënten en de familie. 

 

Verpleegkundige van afdeling B1 (palliatieve afdeling). 
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2. Bekendmaking 2
e
 project 

Zoals we eerder hebben vermeld, houdt het niet op met de afsluiting van het TV project.  

Ons 2
e
  project staat vast: 

Het ondersteunen in de kosten van de schoonheidsbehandelingen op de palliatieve afdeling! 

Tijdens het verblijf op de palliatieve afdeling is mijn vrouw en onze moeder ook verrast met het krijgen 

van een schoonheidsbehandeling. Als je haar gezicht zag na zo’n behandeling dan kregen wij gewoon 

kippenvel, zoveel betekende dat voor Fredy. De kosten daarvan werden betaald uit een fonds wat in 2011 

uit een particuliere gift bestond. De reacties van de patiënten en verpleegkundigen waren van dien aard dat 

men een verzoek heeft ingediend bij de RopaRun voor de kosten in 2012. Aan het verzoek is voldaan. 

Men heeft wederom een verzoek ingediend voor 2013, deze is toegezegd voor een half jaar. 

De totale kosten voor 1 jaar bedragen € 14.000,- 

Ropa Run € 7.000,- 

Een te kort van € 7.000,- 

 

Door middel van diverse acties gaan wij nu proberen om ook dit project snel te verwezelijken. 

3. 4-Daagse sponsorloop te Nijmegen 
Een goede vriendin van ons, Saskia van Varick, gaat voor de derde maal de Vierdaagse van Nijmegen 

lopen. Dit keer voor het goede doel en zij heeft gekozen voor: Stichting Speranza! Hier zijn wij super blij 

mee en trots op. Saskia heeft als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen, zodat wij ons 2
e
 project, 

participatie in de kosten van de schoonheidsbehandeling voor de patiënten van de palliative afdeling, snel 

kunnen verwezenlijken. Wij zijn op zoek naar sponsors, wilt u haar ondersteunen kijk dan op 

www.stichting-speranza.nl voor meer informatie. Voor bedrijven hebben wij diverse sponsorpakketten. 

Met elk sponsorbedrag zijn wij super blij en steunt u de patiënten van de palliatieve afdeling.  

De eventuele donatie kan het makkelijkst overgemaakt worden op de volgende manier: 

Ga naar www.stichting-speranza.nl 

Klik op de link onder logo 4-daagse, dan ben je direct op de pagina van onze loopster en dan klik je op “ik 

wil deze loper sponsoren” de rest volgt vanzelf. 

Naast een aantal mooie particuliere donaties, hebben ook de volgende bedrijven een sponsorbedrag 

overgemaakt: 

          
     www.janvanderlinde.nl 

         

 www.bukoverhuur.nl    www.luijtenverwarming.nl          www.missionandrelief.com 

http://www.stichting-speranza.nl/
http://www.stichting-speranza.nl/
http://www.janvanderlinde.nl/
http://www.bukoverhuur.nl/
http://www.luijtenverwarming.nl/
http://www.missionandrelief.com/
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Wilt u ook zo’n mooi lopers shirt hebben, als hiernaast afgebeeld?  

Dat kan: voor € 27,50 kunt u hem bestellen. Om te kunnen leveren 

moeten wij minimaal 5 aanvragen hebben.  

Bestellen kan via mail speranza@online.nl 

 

 

4. Het Digitale web 
Facebookactie: 

In januari is onze facebookactie van start gegaan, wij begonnen met 61 likers, de stand is nu 228 likes. 

Voor iedere like kregen wij van onze sponsor 1 euro. Totaal heeft deze actie ons dus € 228,- opgeleverd. 

Wij willen langs deze weg onze Sponsor,  te Rotterdam , bedanken voor zijn 

bijdrage. Door dit mooie resultaat, wordt deze actie door een anonieme sponsor verlengd t/m 30 juni. Het 

eindbedrag wordt gestort bij de sponsorloop. Het motto voor deze actie is: “1 voor allen, allen voor 1.” 

Internet: 

Zondag 12 januari is onze website, www.stichting-speranza.nl, online gegaan. Inmiddels hebben wij ruim 

900 unieke bezoekers op onze website gehad. Totaal hebben wij 3155 bezoeken op onze site gehad. 

Twitter: 

Sinds kort zijn wij ook actief op twitter, onder de naam @sticht_speranza, dus ook voor de laatste 

nieuwtjes kunt u ons hier volgen. 

5. Statiegeldboxen 
Door een landelijke actie van Kika, is de plaatsing van de statiegeldbox bij de Plus even uitgesteld. Op 10 mei 

zal hij nu geplaatst worden. De statiegeldbox bij de C1000 heeft tot nu toe  € 53,-  opgeleverd.  

Om onze naamsbekendheid te vergroten hebben wij een aantal magneetborden aangeschaft.  

Momenteel rijden er 2 auto’s door regio groot Rotterdam. 

   
 

Wij hopen u hiermee goed op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u ideeën hebben om meer geld te generen, 

dan horen wij dit heel graag. (via mail speranza@online.nl) De volgende nieuwsbrief zal in juli verschijnen. 

 

                         Stichting Speranza, omdat het al moeilijk genoeg is! 
 

Met vriendelijke groeten, 

Bob, Mark en Carole van der Sluijs 

mailto:speranza@online.nl
http://www.stichting-speranza.nl/
mailto:speranza@online.nl

