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Bilderberg Europa
Hotel sponsort JKZ
Zeven medewerkers van het Bilderberg
Europa Hotel in Scheveningen hebben
zich ingeschreven voor de CPC loop
Den Haag 2013. Zij vragen relaties
en bekenden hen te sponsoren.
Het bedrag dat zij bij elkaar weten
te brengen komt ten goede aan
de patiëntjes van het Juliana Kinder
ziekenhuis.

Medewerkers van CB&I
overhandigen het speelgoed
en bewonderen het speeltoestel.

Maar liefst twaalf
projecten in 2012!
In 2012 heeft HagaVrienden maar liefst twaalf projecten kunnen realiseren.
Niet alleen met hulp van een groeiend aantal vrienden, maar ook dankzij
bedrijven die steeds vaker een steentje bij dragen aan de voorzieningen in
het HagaZiekenhuis.
De behandelkamers op de afdeling
radiologie werden voorzien van rust
gevende plafonds. September 2012
werd het Spoedplein geopend.
De prachtige muurafbeeldingen
in de wachtkamers werden beiden
gesponsord. Ook het buitenterras
van het spoedplein kon met sponsor
geld worden ingericht. Onze dialyse
patiënten hebben twee keer kunnen
deelnemen aan een kookworkshop
om met hun moeilijke dieet te leren
omgaan. Van het trainingsapparaat
op de verpleegafdeling hematologie
wordt dagelijks dankbaar gebruik
gemaakt.
In december ontving HagaVrienden
medewerkers van CB&I (www.cbi.com).
Zij maakten van de maand december
voor HagaZiekenhuis een extra feeste
lijke maand. Het Juliana Kinderzieken
huis werd verblijd met speelgoed voor
24 spreekkamers. Het speelgoed heeft
een functie bij het observeren van

de kinderen, maar kan ook worden
gebruikt om kinderen af te leiden
wanneer de ouders in gesprek zijn
met de arts. Voor de wachtruimten
van de afdeling verloskunde /
gynaecologie op beide locaties heeft
CB&I speeltoestellen gesponsord.
Een groter speeltoestel is veiliger
(het gaat niet rondslingeren met
gevaar voor struikelen), is makkelijker
schoon te houden en houdt de
aandacht van de kinderen langer vast.
Maar de kerstsfeer was pas echt
compleet nadat de medewerkers van
CB&I ons ook nog hadden geholpen
bij het optuigen van vier kerstbomen
voor de verpleegafdelingen op
de locatie Sportlaan.
Aan alle vrienden en sponsoren
een gemeend ‘dank u wel’. Ook in 2013
zullen wij ons uiterste best blijven
doen projecten te realiseren waardoor
‘ziek zijn wat draaglijker wordt’.

Wilt u de lopers van Bilderberg Europa
Hotel Scheveningen helpen hun streef
bedrag te realiseren, bezoek dan
de site http://www.haga-vrienden.nl/
nieuws/bilderberg-sponsorthagaziekenhuis-tijdens-cpc-loopden-haag-2013 en help mee hun wens
te realiseren.

Toepassing
ledverlichting op
de hartbewaking

Foto beschikbaar gesteld door Romar AV BV

De bouw van het nieuwe hart
centrum op de locatie Leyweg
is in volle gang. De wens bestaat
de verpleegkamers op de hart
bewaking te voorzien van
ledverlichting met gebruik van
kleur. Deze toepassing kan er o.a.
voor zorgen dat een patiënt zich
minder gestresst voelt. Maar ook
verwardheid kan met gebruik van
kleur worden tegengegaan.
Voor dit project is een aanzienlijk
bedrag nodig. Op onze website
leest u de op dit moment
beschikbare informatie
http://www.haga-vrienden.nl/
projecten/toepassing-led-licht-ophartbewaking.
Volg ons ook op

