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Lions Club ‘Utrecht 
Novum’ sponsort 
bewegingscomputer 
Op zaterdag 30 juni hield Mixed Lions Club Utrecht Novum een gala ter ere van haar 
oprichting. Hierbij zijn diverse activiteiten georganiseerd met het doel om geld op te halen 
voor een spel- en bewegingscomputer ten behoeve van de kinderfysiotherapie in het WKZ. 
Met deze bewegingscomputer kunnen kinderen op een manier revalideren, die aansluit bij 
de belevingswereld van kinderen uit deze tijd. Terwijl de kinderen plezier hebben en spellen 
spelen op deze computer, door middel van echte bewegingen die zij moeten maken, werken 
ze tegelijkertijd aan hun revalidatie. De kinderfysiotherapeuten kunnen de vorderingen 
exact volgen en deze worden ook direct vastgelegd in hun eigen dossier.

Verder in deze Vriendenbrief: 

>>  SPES BV adopteert 
Kinderbibliotheek

>>  Ferraridag voor patiënten 
WKZ overweldigend succes

>>  Medewerkers Albert Heijn 
maken overuren voor WKZ

Als Vereniging Vrienden van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis zamelen wij geld in voor goede 
doelen in het kinderziekenhuis. Inmiddels hebben 
we, dankzij uw hulp, een groot aantal goede doelen 
voor de kinderen mogelijk kunnen maken. Zowel 
voor de instandhouding als voor de uitbreiding van 
al die mooie dingen die een verblijf van een kind in 
het ziekenhuis zo prettig mogelijk maken, blijft geld 
nodig. Met deze Vriendenbrief informeren we u 
over de activiteiten die u als donateur ondersteunt.  

Gala en activiteiten 
Er waren verschillende activiteiten georga-
niseerd om zoveel mogelijk geld op te 
halen. Er was een casino, men kon champag-
ne kopen voor het goede doel en er werd 
een veiling gehouden. 
Er waren mooie prijzen ter beschikking 
gesteld voor deze veiling. Zo kon men 
onder andere een Bentley met chauffeur 
winnen (voor één dag), er was een wed-
strijdshirt van FC Utrecht met alle hand-
tekeningen erop ter beschikking gesteld én 
men kon een diner bij tv-kok Herman den 
Blijker winnen!

Er is met deze veiling € 12.000,- opgehaald 
zodat aan het eind van de avond de cheque 
voor de bewegingscomputer kon worden 
overhandigd aan Patrick van der Torre, 
kinderfysiotherapeut in het WKZ. 

Links Patrick van der Torre (WKZ), midden Brian Hunting (Centercorps leverancier Cybex Trazer), rechts Stephan Oost 
(Mixed Lions Club Utrecht Novum) 
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Drs. Julianne Meijers, Manager Zorg WKZ

Een nieuwe 

afdeling voor 

stamceltransplantaties

SPES BV adopteert 
Kinderbibliotheek
De Kinderbibliotheek in de centrale hal van 
het WKZ heeft nieuwe adoptieouders 
gevonden! Het bedrijf Selier Project en 
Employment Services, kortweg SPES BV, 
adopteert het project voor een periode van 
drie jaar. SPES BV is gespecialiseerd in 
consultancy en interim management voor 
de gezondheidszorg, met name 
ziekenhuizen. Daarbij ligt de focus op het 
samenspel van administratieve organisatie, 
financiën en informatietechnologie. 
Net als voor de Kinderbibliotheek is het 
delen van kennis een van de belangrijkste 
activiteiten van SPES BV. De link was dan 
ook snel gelegd. 
De Kinderbibliotheek is er speciaal voor 
kinderen die voor kortere of langere tijd in 
het WKZ moeten blijven. Dankzij deze 
adoptie kan de Kinderbibliotheek de 
komende jaren de collectie boeken, 
tijdschriften en DVD’s uitbreiden en actueel 
houden.
De eigenaren van SPES BV, Marcel en 
Michelle Selier, hebben een bijzondere 
band met het WKZ en willen graag op deze 
manier hun dankbaarheid tonen.

In juni heeft de Elise Mathilde Stichting 
tijdens haar bestuursvergadering besloten 
dat er een bijdrage van € 7.000,- ter 
beschikking wordt gesteld aan het WKZ. 
Dit jaar hebben zij ervoor gekozen het geld 
te doneren aan het project “Buiten-
speelvelden Kinder- en Jeugdpsychiatrie”. 
Dankzij deze donatie kan de afdeling 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie al een gedeelte 
van hun wensen gaan realiseren.

Elise Mathilde Stichting 

doneert € 7.000,-Kinderen, die een stamceltransplantatie 
ondergaan, worden in het WKZ opge-
nomen op afdeling Giraf. Deze afdeling 
heeft in de eerste helft van dit jaar een 
complete renovatie ondergaan. De 
verbouwingsperiode was zeer ingrijpend: 
afdeling Giraf moest bijna geheel gesloten 
worden voor enkele maanden, maar ook de 
daaronder gelegen afdeling Eekhoorn is 
gedeeltelijk gesloten geweest. Bijna het 
hele Wilhelmina Kinderziekenhuis heeft op 
een of andere wijze met de verbouwing te 
maken gehad. De overlast voor patiëntjes 
en hun ouders hebben we, zoveel als 
mogelijk was, trachten te beperken. Door 
middel van een verbouwingsjournaal, 
gemaakt door de vrijwilligers van WiKi-TV, 
konden de opgenomen kinderen de 
voortgang van de verbouwing volgen.

Op 6 september j.l. is de afdeling officieel 
geopend door Bob de Bouwer, ter zijde 
gestaan door enkele patiëntjes. Het 
resultaat mag er zijn: een hypermoderne 
faciliteit met 7 één-persoonskamers, in een 
geheel afgesloten omgeving, met een 
dedicated team van zorgverleners. Dit stelt 
ons in staat om deze behandeling in de 
veiligst mogelijke omgeving uit te voeren. 

Naast hypermodern is de afdeling ook 
prachtig geworden. Dat is mede te danken 
aan de speciale glaceer-techniek en het 
bijzondere kleurgebruik, waarvan gebruik 
is gemaakt bij het schilderen van de 
afdeling. Deze wijze van schilderen hebben 
we begin van dit jaar ook op de poliklinieken 
toegepast, bekostigd uit de sponsorgelden 
van de Vereniging Vrienden van het WKZ. 
Tot grote tevredenheid van de kinderen, die 
tijdens het symposium “Dokter, dit vind 
ik!” meer kleur in de spreekkamers als één 
van de belangrijkste verbeterpunten in het 
WKZ opvoerden. 
Ook op Giraf heeft deze wijze van schilderen 
de afdeling een hele vriendelijke, rustige 
uitstraling gegeven. Je vergeet bijna dat je in 
een ziekenhuis bent. Juist voor deze afdeling, 
waar kinderen ingrijpende behandelingen 
ondergaan en vaak enkele maanden ver-
blijven, is het van wezenlijk belang dat hun 
omgeving – gegeven de omstandigheden – 
zo aangenaam mogelijk is. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage – ook 
namens de patiëntjes van het WKZ! 

Drs. Julianne Meijers
Manager Zorg 
Wilhelmina Kinderziekenhuis

In Nederland vinden jaarlijks tachtig stam
celtransplantaties plaats bij kinderen, waar
 van vijfendertig in het stamceltrans
plantatiecentrum van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. In de meeste gevallen 
gaat het om kinderen met leukemie. Het 
WKZ richt zich daarnaast, als enige in 
Nederland, ook op kinderen met 
stofwisselingziekten zoals het syndroom 
van Hurler; een ernstige ziekte die jong 
overlijden tot gevolg heeft en die niet op 
een andere manier te behandelen is. 

Eind mei heeft er een feestelijke opening 
plaatsgevonden van Tandartsenpraktijk 
Binnenweg te Maarssen. De genodigden 
voor deze opening werd allen verzocht om 
in plaats van geld en cadeaus voor de 
praktijk te geven, een schenking te doen 
aan het WKZ. Hier is goed gehoor aan 
gegeven. Er is namelijk een bedrag van 
ruim € 1.050,- binnengekomen. 

Opening tandartsen-
praktijk Binnenweg



2 3

Tv-presentator Bavo Galema vlagt alle deelnemer één 
voor één af.

Medewerkers van het AH distributiecentrum

Ferraridag voor patiënten WKZ overweldigend succes

“Op zaterdag 18 augustus 2007 heb ik 
werkelijk de dag van mijn leven mee-
gemaakt. Toen we ’s ochtend om 07:40 uur 
aankwamen bij het WKZ in Utrecht, en al 
die Ferrari’s en politie-motoren zag staan, 
dacht ik dat ik aan het dromen was. Thuis 
heb ik verschillende modelauto’s op mijn 
slaapkamer, maar om ze nu van zo dicht bij 
te kunnen mogen bewonderen is geweldig! 
Na het aantrekken van het Ferrari shirt en 
pet, die we zo maar cadeau kregen, gingen 
we op zoek naar mijn chauffeur, Massimo 
van der Plas. Ik heb samen met hem een 
geweldig leuke puzzeltocht gemaakt, 
alleen bleek later dat wij met al ons gezellig 
kletsen vele letters gemist hadden.  Daarna 
racen op luchthaven Rotterdam, ongelofe-
lijk hoe snel dat je snelheid maakt, en dan 
het geluid. Na de lunch op weg naar Ahoy.

Alles werd door de politie stop gezet alsof 
we zeer belangrijke personen waren. In 
Ahoy was de racebeurs van Bavaria Racing 
bezig. Hier waren auto’s uit de Formule 1 
en de top uit de autosportwereld aanwezig. 
In de Ahoy gingen we ook nog een rondje 
rijden maar dat was even schrikken, al die 
mensen op de tribune. Maar toch trots 
hoor, wat zullen ze in mijn klas jaloers op 
me zijn. In Ahoy verder was het ook heel 
leuk. Daarna frietjes eten en voordat we 
naar de bus gingen (helaas niet meer in de 
Ferrari) kregen we een grote rugzak vol met 
cadeaus. 
Nog snel zoeken naar Massimo, om hem 
ontzettend te bedanken voor deze 
geweldige dag. Ik heb het echt geweldig 
gevonden en de foto’s die we gekregen 
hebben ga ik inlijsten en boven mijn bed 

hangen. In de bus lekker nieuwsgierig in de 
rugzak gedoken en daar zat ook een gave 
Ferrari horloge in. Het is zo ongelofelijk veel 
wat we deze dag hebben mogen mee-
maken en hebben gekregen. Nogmaals wil 
ik iedereen heel erg bedanken. Ik vind dat 
ik een geluksvogel ben dat ik dit heb mogen 
meemaken. 
Ooit hoop ik dat ik ook een Ferrari kan 
kopen, maar of deze droom ook uit gaat 
komen? Ik kan nu in ieder geval zeggen dat 
ik in een Ferrari heb mogen meerijden. En 
dat neemt niemand me meer af! Heel veel 
dank…..”

Een hele dag in een Ferrari rijden, de bestuurder vertellen waarheen en hoe hij moet 
rijden én dan ook nog eens met meer dan 250 km/uur over de start- en landingsbaan 
van Rotterdam Airport. Het lijkt misschien een mooie droom, maar zaterdag 18 augustus 
werd deze werkelijkheid voor bijna 90 kinderen met jeugdreuma uit het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis en zeven kinderen van stichting “Doe een wens”. Een verslag van een van 
de jonge deelnemers: Joey Zeelen (14 jaar).

Medewerkers Albert Heijn maken overuren 
voor het WKZ

Schenking van 
€ 10.000, voor 
deelproject ‘Klimrek’
De Stichting Theodora Boasson Stichting is 
recentelijk opgericht en heeft als doel het 
doen van bijdragen voor recreatieve 
doeleinden voor kinderen met lichamelijke, 
geestelijke of sociale problemen. Er is een 
bedrag van € 10.000,- ter beschikking 
gesteld voor de aanschaf van een klimrek 
bij de buitenspeelvelden van afdeling 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Wij zijn de 
stichting dan ook erg dankbaar voor hun 
betrokkenheid bij het WKZ.

Op maandag 16 juli overhandigde een delegatie van het landelijk distributiecentrum van 
Albert Heijn Geldermalsen drie cheques. Een voor de Stichting KiKa en twee voor het WKZ, 
bedoeld voor een tuinhuisje en voor speelgoed voor de verpleegafdelingen. Albert Heijn 
heeft een cultuurprogramma met verschillende thema’s. Bij het thema “doelgericht” bedachten 
Rien Vogelzang en Henny Braakman van het distributiecentrum dit te koppelen aan een goed 
doel. Dit goede doel werd KiKa en het WKZ. Gedurende vier weken hebben de teams 3751 en 
3721 van het distributiecentrum van Albert Heijn hun overuren gratis gewerkt om geld te 
verzamelen voor dit goede doel. Hun baas deed hier een bedrag bij en dat resulteerde in de 
drie cheques. Op maandag 16 juli kwam een delegatie van de teams naar het WKZ om heel 
toepasselijk de cheques uit te reiken op de plek van het toekomstige tuinhuisje.
Annerie Verweij van de projectgroep WKZ-tuin nam de cheque voor het tuinhuisje in 
ontvangst. Dorothée van Noordenburg van de pedagogische sector van het WKZ nam de 
cheque voor het speelgoed in ontvangst. 

Cheque voor tuinhuisje en speelgoed

Johanna DonkGrote 
Stichting geeft voor 
‘transitie website 
kinderen met reuma’
Een bedrag van € 10.000,- heeft de Johanna 
Donk-Grote stichting ter beschikking ge-
steld voor het Wilhelmina Kinderzieken-
huis. Er is € 8.500,- geschonken aan het 
project ‘transitie-website voor kinderen 
met reuma’, een bedrag van € 1.500,- is 
bestemd voor het herinrichten van de 
huiskamer op afdeling Eekhoorn.



Prof. Dr. Herjan J.T. Coelingh Bennink, 

voorzitter Vereniging Vrienden van de WKZ

Nieuws over de Vereniging Vrienden 

Bericht van de Voorzitter

Uitbreiding bestuur 
Vereniging Vrienden 
van het WKZ

Per 21 mei 2007 is het bestuur van de 
Vereniging Vrienden van het WKZ 
uitgebreid met vier nieuwe bestuursleden. 
De heer Gerrit de Boer heeft vanaf die 
datum de functie van penningmeester 
overgenomen van de heer Henk Neeleman. 
De heren Herman Wiegerinck, Jacques van 
Ek en Karel Hermeler zijn eveneens per  
21  mei tot het bestuur toegetreden, 
waarmee het bestuur nu uit 8 personen 
bestaat.

De samenstelling van het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het WKZ (VVWKZ) heeft 
een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Henk Neeleman heeft na 5 jaar zijn 
oorspronkelijk tijdelijke penningmeesterschap overgedragen aan Gerrit de Boer, fiscalist en 
voorheen partner en bestuurslid van PricewaterhouseCoopers. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 23 april 2007 hebben wij met veel dank op gepaste wijze afscheid 
genomen van Henk, die de financiën van de VVWKZ op voortreffelijke wijze heeft beheerd 
en verder gestructureerd. Henk heeft ons als voormalig bestuursvoorzitter van Ernst&Young 
toegezegd zijn uiterste best te doen de kosteloze accountantscontrole van de jaarstukken 
door Ernst&Young als donatie in natura te doen continueren.
Teneinde het netwerk van het bestuur te versterken zijn drie nieuwe bestuursleden 
toegetreden te weten Herman Wiegerinck, tot voor kort partner van het marketingbureau 
VODW in Leusden, Jacques van Ek, tot december 2006 lid van de Raad van Bestuur van Fortis 
in Brussel en Karel Hermeler, voormalig directeur informatisering van Sara Lee in Utrecht. 
De drie nieuwe bestuursleden en de nieuwe penningmeester wonen allen in de regio van 
het WKZ hetgeen hen mede heeft gemotiveerd zich bereid te verklaren te helpen de 
fondsenwerving voor de VVWKZ krachtig te gaan bevorderen.
Samen met de ervaren zittende bestuursleden Nel ter Kuile-van Beuningen, Cathrien Ruys-
Baart de la Faille, Jim Kluyver en ondergetekende, beschikt het bestuur hiermee over een 
sterk en gevarieerd team, dat de topkwaliteit van de medische zorg en voorzieningen van 
het WKZ ook tot uiting wil laten komen in het effectueren van genereuze sponsoring van 
allerhande activiteiten die het verblijf van kinderen in het WKZ en het UMC zo aangenaam 
mogelijk moeten maken. Ook uw hulp hebben wij daarbij nodig.
In de volgende Vriendenbrief hoop ik u wat meer te kunnen vertellen over onze plannen.

Herjan Coelingh Bennink

Het telefoonnummer van het UMC Utrecht 
gaat per 1  januari 2008 veranderen in 
088  75 555 55.
Dit betekent dat het telefoonnummer van 
de Vereniging Vrienden van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis ook mee veranderd. 
Het nieuwe telefoonnummer vanaf 1  januari 
2008 zal zijn: 088 75 574 83. Op dit moment 
is het nieuwe telefoonnummer al te ge-
bruiken.

Nieuw telefoonnummer
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Een impressie van onze sponsorprojecten

Afdeling Eekhoorn is een interne 
verpleegafdeling. De patiëntjes die op deze 
afdeling worden opgenomen hebben vaak 
een aandoening aan de luchtwegen, het 
maagdarmkanaal of een aandoening van 
algemene aard. 
De patiënten en ouders geven aan het erg 
leuk te vinden dat er muurschilderingen 
zijn op de afdeling Eekhoorn. De huidige 
muurschilderingen zijn helaas vrij somber 
en het spreekt de kinderen niet aan.
Daarom het idee om nieuwe vrolijke en 
vooral kleurrijke muurschilderingen te gaan 
maken. Dit zal de afdeling een vrolijkere 
uitstraling geven en vooral positieve 
beelden oproepen. 

Benodigd bedrag: € 9.000,-

Muurschilderingen 
vernieuwen 
afdeling Eekhoorn

Kindertheater

In Kindertheater ‘De Hoge Hoed’ worden wekelijks theater -, dans- en muziekvoorstellingen 
en activiteiten voor alle opgenomen kinderen in het WKZ georganiseerd. Ook hun broertjes, 
zusjes en ouders zijn van harte welkom. De medewerkers en artiesten van het kindertheater 
organiseren activiteiten zoals bingo, taarten bakken, voorlees- en spelletjesmiddagen. De 
tribunes met 40 zitplaatsen zitten in de wand verstopt en worden tijdens een voorstelling 
tevoorschijn getoverd. De kinderen die niet naar het theater kunnen komen, worden zo  
mogelijk op hun kamer bezocht. Via de kindertelevisie (Wiki TV) kunnen zij de voorstellingen 
ook via het interne televisiekanaal bekijken. 
Een gift voor dit project is dan ook zeer welkom!
 

Benodigd bedrag: € 56.800,-

Voorstelling in het kindertheater ‘De Hoge Hoed’.

Tijdens het Kindersymposium ‘Dokter, dit 
vind ik!’ hebben onze patiënten aan-
gegeven het ziekenhuiseten vaak niet 
lekker te vinden. Er is daarom een project 
gestart om het eten voor de kinderen 
aantrekkelijker te maken. Zo komen er 
eenmalig ‘sterrenkoks’ voor de kinderen 
koken, wordt het restaurant mooi aan-
gekleed en is er professionele bediening. De 
kinderen kunnen dan een keer echt ‘uit 
eten’ gaan. 
Daarnaast wordt structureel gekeken hoe 
zowel het eten als de aankleding van het 
eten aantrekkelijker gemaakt kan worden. 
Dit door bijvoorbeeld servetten en 
placemats in de kinderhuisstijl te laten 
maken. 

Benodigd bedrag: € 2.275,-

Project Beter Eten

Naast voorstellingen worden in Kinder-
theater “De Hoge Hoed” ook activiteiten 
georganiseerd. In het kader van het project 
Beter Eten is het idee ontstaan om een 
reeks ‘fun cooking’ sessies op te starten in 
het Kindertheater. Dit zijn kookworkshops 
waar de kinderen zelf aan deel kunnen 
nemen. Op die manier wordt de kinderen 
afleiding geboden van hun ziekte en hun 
behandeling, maar wordt tevens aandacht 
geschonken aan het thema ‘Eten’ en aan 
hoe belangrijk het is om goed en gezond te 
eten als je ziek bent. 

Benodigd bedrag: € 1.700,- ,

Fun cooking workshops
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Verrassend en hartverwarmend zijn de spontane initiatieven van particulieren, 

organisaties en bedrijven. Hieruit blijkt dat veel mensen het WKZ een warm hart 

toedragen. We willen nogmaals iedereen die zich op welke manier dan ook heeft 

ingezet heel hartelijk bedanken. Een greep uit de giften die wij de afgelopen 

periode hebben mogen ontvangen:

Vriendendiensten…

6

Mercurius Art Publishing heeft vier zeefdrukken ter beschikking gesteld aan het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. De zeefdrukken zijn gemaakt door Bianca Severijns, zij heeft haar 
schildertechnieken door zelfkennis verkregen en zodoende een geheel eigen techniek 
ontwikkeld. Haar doeken kenmerken zich door een helder, krachtig kleurgebruik en de 
ontwerpen zijn als het ware vormgegeven kinderfantasieën in een geheel eigen, nieuw 
gecreëerde wereld. 
De doeken hangen op poli Rood in spreekkamers waar de pre-operatieve screening wordt 
gehouden. 

Vier kleurrijke zeefdrukken voor poli Rood

De Vereniging Vrienden van het WKZ is een samenwerking aangegaan met ZuidamUithof 
Drukkerijen. De drukkerij zal voor een periode van vier jaar de halfjaarlijkse Vriendenbrieven 
kosteloos drukken. 
Tevens heeft de drukkerij aangeboden de Vriendenbrief voortaan in full colour te drukken in 
plaats van in twee kleuren. Deze Vriendenbrief is daarvan het prachtige resultaat. 
ZuidamUithof is gevestigd op het universiteitsterrein naast ons ziekenhuis en is al jaren de 
betrouwbare leverancier van drukwerk voor het UMC Utrecht. ZuidamUithof staat voor 
echte oplossingen die werken in de dagelijkse praktijk. Voor meer informatie over 
ZuidamUithof kunt u terecht op www.zuidamuithof.nl
Wij zijn zeer verheugd met dit aanbod en hopen op een vruchtbare samenwerking. 

Structurele samenwerking ZuidamUithof 

Drukkerijen

Mevrouw Schimmel vierde op 14 juli haar 
70ste verjaardag. Ter ere van deze heuglijke 
gebeurtenis, riep zij haar verjaardaggasten 
op een financiële bijdrage te doen voor het 
WKZ. Zij zamelde € 400,- in en schonk dit 
aan Kindertheater ‘De Hoge Hoed’. 

Mevrouw Schimmel 

doneert € 400,-  

voor kindertheater  

‘De Hoge Hoed’

Zeefdrukken op poli Rood

Bruiloftgift van familie 
Van Wijngaarden 

Ruim € 150,- hebben wij ontvangen van de 
familie Van Wijngaarden. Na afloop van 
hun eigen trouwceremonie hebben zij in de 
kerk geld opgehaald en het gehele bedrag 
geschonken aan het project “Speelbalkon 
van de afdeling Kikker”. 
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Schaatsen voor lucht

Op 25 januari 2008 gaat een team van 30 dames de alternatieve elfstedentocht schaatsen 
op de Weissensee in Oostenrijk. Hiermee wordt geld ingezameld voor onderzoek naar Cystic 
Fibrosis (taaislijmziekte) in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 
De tocht is een initiatief van Sylvia van Essen, moeder van een 3-jarig CF-patiëntje en wordt 
georganiseerd door de Nederlandse Cystic Fibrosis stichting. 
Het ingezamelde bedrag zal gebruikt worden voor onderzoek naar zowel de positieve als 
negatieve effecten van inspanning bij mensen met Cystic Fibrosis. 
Meer informatie: www.schaatsenvoorlucht.nl 

Wederom heeft Allure Uitzendbureau een donatie geschonken aan het WKZ. Ditmaal komt het bedrag van € 568,- ten goede aan het project 
“Knuffelberen ter voorbereiding op een operatie”. Kinderen vinden het vaak eng om onder narcose te gaan. Om hen voor te bereiden op de 
operatie en om hen gerust te stellen worden deze speciale knuffelberen gebruikt. De knuffelbeer ondergaat eerst de medische handelingen 
alvorens zij zelf onder narcose gebracht worden. 

Allure Uitzendbureau doneert voor aanschaf chirurgische knuffelberen 

Op 12 oktober heeft Ad Olthof tijdens zijn verjaardagsfeest geld ingezameld. Hij wilde geen 
cadeaus voor zichzelf maar een schenking doen aan het WKZ. Van het totale bedrag heeft 
hij een Playstation 3 aangeschaft voor de kinderen in het WKZ. Nauwelijks een week later is 
hij het cadeau al komen brengen. Sanne Smit nam het cadeau voor de afdeling Eekhoorn in 
ontvangst. 

De nieuwste spelcomputer voor het WKZ 

Ad Olthof en Sanne Smit, pedagogische zorg WKZ, afdeling Eekhoorn
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Dit machtigingskaartje kunt u retour sturen naar: Vereniging Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, 

Huispostnummer D 01.343  Antwoordnummer 58020, 3508 VB Utrecht

Over het Wilhelmina Kinderziekenhuis

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel 
van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
is gehuisvest in een nieuw modern en 
kindvriendelijk gebouw met allerlei 
voorzieningen en faciliteiten om het verblijf 
voor kinderen en ouders zo aangenaam mogelijk 
te maken. Er wordt zorg geboden aan kinderen 
van nul tot achttien jaar en aan moeder en kind 
rondom de geboorte. Jaarlijks bezoeken zo’n 
40.000 kinderen met hun ouders het 
kinderziekenhuis en worden ongeveer 7.500 
patiënten opgenomen. Het ziekenhuis heeft 
220 bedden.

Steun de kinderen in het WKZ!

U kunt een bedrag overmaken waardoor u automatisch een 
bijdrage levert aan een van onze sponsorprojecten. U kunt ook 
vaste donateur worden vanaf € 25,- per jaar en dan bent u 
Vriend van het WKZ. Als vaste donateur ontvangt u tweemaal 
per jaar de nieuwsbrief met informatie over de activiteiten van 
het WKZ en de Vrienden. Voor bedrijven en ook voor 
verenigingen of stichtingen hebben we sponsorprojecten op 
maat. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op. 

Vereniging Vrienden van het  
Wilhelmina Kinderziekenhuis

Fondsenwerver: Marieke Ebben
Telefoon: 088 75 574 83
Fax: 088 75 554 10
E-mail: vriendenwkz@umcutrecht.nl
www.vriendenwkz.nl

Postbank: giro 303 in Utrecht

Ja, ik help mee om het verblijf van de kinderen in het WKZ zo prettig mogelijk te maken. Ik machtig de  

Vereniging Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis om het ingevulde bedrag af te schrijven van 

mijn Bank/Postbankrekeningnummer:

Ik kies daarbij voor:*  Optie 1: Vast donateurschap tot wederopzegging en betaal jaarlijks

   € 25, –

   € 50, –

    anders namelijk ............. 

(minimum: € 25, –)

   Optie 2: Eenmalige donatie

  Bedrag  € ............

* aankruisen waar u voor kiest 

Als u het achteraf niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u het bedrag binnen een maand terug

vorderen bij uw (post)bankkantoor. U kunt de machtiging ook op ieder gewenst moment weer intrekken.

Naam bedrijf/instelling (indien van toepassing)

Dhr/mw (voorletters) (achternaam)

Straat/huisnummer

Postcode Plaats

Telefoonnummer

Email

Datum:              Handtekening:
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ZuidamUithof Drukkerijen sponsort de Vrienden-
brief door kosteloos het drukwerk te verzorgen.8


