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200 nieuwe vrienden!

Hartverwarmende
kookavond
Dialysepatiënten van het HagaZiekenhuis beleefden maandag 16 januari
een hartverwarmende avond samen met partner, ouder, dochter of kleindochter en medewerkers van het HagaZiekenhuis tijdens een kookworkshop die mogelijk werd gemaakt door HagaVrienden.

Kookfabriek

De Kookfabriek aan de Televisiestraat
was het toneel voor deze kookavond.
Daar verzamelden de deelnemers aan
de kookworkshop zich rond 17.00 uur.
Sommigen hadden elkaar langere tijd
niet gezien en omhelsden elkaar
hartelijk.
Na een welkomstwoord door Helene
Marcus, coördinator HagaVrienden,
ging iedereen aan de slag bij één van
7 kookeilanden onder begeleiding van
de uiterst behulpzame koks van de
Kookfabriek. Er werd zowel vegetarisch als niet vegetarisch gekookt.
Er heerste al snel een enorme bedrijvigheid. Degenen die minder mobiel

zijn, werden door de groep zo veel
mogelijk bij het koken betrokken.

Kookboekje

Na afloop van de avond ontvingen de
dialysepatiënten een kookboekje,
speciaal gemaakt voor deze patiëntengroep, gefinancierd door HagaVrienden. De andere deelnemers
kregen uiteraard een kopie van de
recepten mee naar huis. De vele foto’s
zullen tussen alle deelnemers nog
worden uitgewisseld, als herinnering
aan een hartverwarmende avond.
Voor meer nieuws en projecten kijk op
www.hagavrienden.nl

Open Dag HagaZiekenhuis
Zaterdag 17 maart 2012 openen HagaZiekenhuis locatie Leyweg en Juliana
KinderZiekenhuis hun deuren in het kader van de landelijke open dag van
de zorg. Tussen 10.00 en 15.00 uur kan iedereen die geïnteresseerd is, kennis
komen maken met verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Een speciale route brengt u langs deze afdelingen. Op de locatie Leyweg komt u dan
ook langs de stand van HagaVrienden. In de zitjes zoals die in gebruik
worden genomen op de nieuwe verpleegafdelingen, serveren wij u een
lekker kopje koffie.

Ambassadeurs van HagaVrienden
hebben afgelopen najaar bezoekers
van de locaties Leyweg en Sportlaan
door middel van een folder geïnformeerd over HagaVrienden en haar
projecten. We hopen zo meer mensen
bekend te maken met de projecten
die HagaVrienden ondersteunt. In een
paar weken tijd hebben we er zo’n 200
nieuwe donateurs bij gekregen. Dat is
geweldig! Vanwege dit succes gaan
we vanaf medio februari 2012 weer
door met het uitreiken van de folder
en het toelichten van de projecten.
Hoe meer vrienden, hoe meer aanvullende projecten HagaVrienden kan
ondersteunen.

Michiel Krans reikt
wetenschappelijke
prijs uit
HagaVrienden doneert jaarlijks een
geldbedrag ten behoeve van de
“Chanfleury van IJsselsteinprijs”. Deze
prijs voor wetenschappelijk onderzoek
wordt uitgereikt tijdens de wetenschappelijke stafdag van het HagaZiekenhuis.
De jury die de prijs toekent, koos dit
jaar voor het proefschrift “Klinische
effecten van proton pompremmers”
van apotheker Nicole Hunfeld. Veel
afdelingen van het HagaZiekenhuis
waren betrokken bij dit het onderzoek. Met de door dit onderzoek
verkregen inzichten kunnen patiënten
met maagzuurproblemen gerichter
behandeld worden. Nicole Hunfeld
deed dit onderzoek in opleiding tot
ziekenhuis- apotheker bij de Apotheek
Haagse Ziekenhuizen, waar zij tot
begin dit jaar werkzaam was.

