Wat deden wij zoal voor de patiënten en bezoekers?
Doorlopende bijdragen:
• Workshops voor oncologiepatiënten “Look Good … Feel better”

€ 2.400,- 		

per jaar

• Stoel- en voetmassages voor oncologie- en andere patiënten.

€ 12.120,- 		

per jaar

• Kerstboom en kerstversiering in het atrium; onze bijdrage

€

1.285,- 		

per jaar

• Biowalk voor diabetes patiënten 				

€

3.000,- 		

per jaar

• Leesmap op Spoed Eisende Hulp SEH 			

€

500,- 		

per jaar

• Toilettasjes voor onverwacht opnames; 400-500 per jaar

€ 2.000,- 		

per jaar

€

675,3.283,-

De Stichting

Eénmalige bijdragen:
• Therapeutisch speelgoed voor kinderpsychologie

		

• Communicatiemappen voor Parkinson patiënten

			

€

			

€

150,-

• Introductievideo voor patiënten en bezoekers					

€

7.700,-

• Twee sta-op stoelen voor oncologische patiënten					

€

2.000,5.000,-

• Kussentjes tbv patiënten met borst- of okselklier amputatie

• Huiskamer voor kwetsbare ouderen “Het anker” 				

€

• Kangeroevest voor te vroeg geboren kindjes 					

€

1.361,-

• Plafondplaten met led verlichting IC Sint Maartenskliniek Boxmeer			

€

4.000,-

• Afleidingspoppetjes bloedafname kinderen 					 €

850,-

• Educatiemateriaal voor kinderen met zindelijkheidsproblemen

		 €

350,-

• Twee massagestoelen oncologie

€ 4.898,-

• Aankleding oncologie

		

€

• Galm reductie wachtkamer functie

€ 5.500,-

• Blouses vrijwilligers 			

€

4.890,-

• Twee slaap-ligstoelen

€ 3.590,-

• Vier Mobilyzer infuuspalen		

€

3.400,-

• Tijdschriften voor jonge kinderen

€

150,-

• Lock and load op SEH 		

€

650,-

• Lock and Load op IC

€

650,-

• Acht transportstoelen atrium 		

€

10.840,-

• MOTO med elektrische bedfiets

€ 10.000,-

• Geurbeleving op SEH

• Twee opblaasbare bevalbaden

€ 1.936,-

• Wandbekleding radiologie

		
		

3.000,-

€

1.985,-

€

2.800,-

• Vijf draadloze speakers op OK’s

€

500,-

• Vrieskast en waterijsjes OK’s 		

€

750,-

• Grote dag/tijd klokken; 22 stuks

€ 2.500,-

• Zes betere stoelen in het atrium		

€

2.868,-

• Opklapbaar bed voor IC

€

• Mees Prik! App			

€

5.000,-

• Informatievideo mamapoli

€ 5.000,-

280,-

• Spaakbeschermers afd. Kind

		

€

427,-

• Aankleding plafonds radiologie

€ 6.900,-

• Beweegtuin

		

€

20.900,-

• Quilts voor overleden kindjes

€

• Handmassages patiënten

		

€

1.500,-

• Stiltecentrum

€ 24.675,-

• Troostcadeautjes SEH

		

€

1.000,-

• Diabetesmarkt

€

500,-

• Activiteitenbegeleiding

		

€

500,-

500,-

• Zes slaap-lig stoelen

240,-

• Revalidatiematerialen

€

		

€

12.000,-

• Meubilair Spoed Eisen Hulp

€ 1.374,-

• Vier fraaie tuinbanken

		

€

6.123,-

• Spel materiaal kinderpsychologie

€ 2.345,-

• Spellen voor kinderen

		

€

466,-

• Fototoestel “Moeder en kind”

€

• Kleertjes kindergeneeskunde

		

€

550,-

• Twee sta-op fauteuils geriatrie

€ 2.990,-

• Afwasbaar speelgoed OK

		

€

360,-

• WiiFit + TV scherm, etc revalidatie

€ 1.543,-

• Ontdekkingspyramide 			

€

1.216,-

499,-

en uw ( levens-) testament

De Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis
en uw (levens) testament.
Op het moment dat u bij de notaris uw testament laat opmaken is het
misschien wel aardig als u ook denkt aan de Stichting Vrienden van
het Maasziekenhuis.
De Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis is door maat
schappelijk betrokken inwoners in de regio Land van Cuijk en
Maasduinen in 2011 opgericht en heeft als doel een nog leefbaarder,
aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker Maasziekenhuis te

De
Stichting
doet dat door
fondsenwerving bij
particulieren en
ondernemers.

creëren. Een Algemeen Zieken(t)huis van, voor en door de regio.

De Stichting doet dat door
giften (in de vorm van finan
ciële bijdragen of hand en span
diensten) van particulieren en
ondernemers. De Stichting is
een erkende ANBI-instelling,
dus giften zijn vrijgesteld van
schenkbelasting en erfgenamen
vrijgesteld van erfbelasting. Wij
voldoen ook volledig aan de AVG
inzake gegevensbescherming.
De bestuurders van de Stichting
ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden;
alle
giften hoe klein of groot ook
worden dus aangewend voor de
patiënten en bezoekers van het
Maasziekenhuis Pantein.

Een voorbeeld hiervan is stilteruimte, speelgoed voor kinderen,
verrijdbare slaapstoelen voor
familieleden, handmassages voor
patiënten, enzovoorts. Allemaal
zaken die het verblijf in het
Maasziekenhuis voor patiënten
net iets aangenamer maken. Meer
projecten die gerealiseerd zijn
kunt u vinden op www.vvhm.nl.
Ook u kunt onze stichting
financieel belastingvrij steunen
door in uw testament vast te laten
leggen welk bedrag u aan onze
stichting wil doneren.

Door uw donatie geeft u uiting
aan het feit dat u tevreden of
misschien zelfs wel blij bent met
een ziekenhuis zo dichtbij, de
ondergane behandeling of uw
verblijf in het Maasziekenhuis.
Aangezien de overheid steeds
minder financiële ondersteuning
biedt aan ziekenhuizen en deze
moeten bezuinigen is er bijna
geen geld meer beschikbaar
voor die extraatjes die het
verblijf of de behandeling in
het Maasziekenhuis nou net
iets aangenamer maken dan
standaard.

Meer informatie
Bij de notarissen in de regio kunt
u terecht voor een kosteloos (en
geheel vrijblijvend) intakegesprek
van een half uur. Voor meer
informatie over schenkingen of
legaten kunt u vooraf eens kijken
op de website van De Notarissen.
Ook Testamenttest.nl is een han
dige website voor informatie en
advies over alle zaken rondom
schenken, nalaten en een testament.
Tenslotte: ook een e-mail naar
ons e-mailadres info@vvhm.nl is
mogelijk. Bellen kan ook naar onze
penningmeester 06 52 59 48 72.

