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Piepjonge dokters
‘Konijnen in een ziekenhuis? Nee, dat kan nooit. Toch?’ Gezelligheid en plezier over heersten 
tijdens de Culturele Zondag op 18 april in het Universiteitsmuseum en sterrenwacht 
 Sonnenborgh. Het UMC Utrecht verzorgde een deel van het programma in het kader van 
het lustrum, met als thema ‘het geheim van de dokter’.  

Als Vereniging Vrienden van het Wilhelmina Kinder
ziekenhuis 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.

Kinderen konden een heus doktersdiploma 
behalen door mee te doen aan allerlei 
dokters activiteiten. De Vereniging Vrienden 
van het Wilhelmina Kinderziekenhuis was 
van de partij met de WKZ-quiz. Kinderen (en 
hun ouders) moesten daarbij tien moeilijke 
vragen over het kinderziekenhuis beant-
woorden en konden zo meedingen naar de 
spectaculaire prijs: een kijkje achter de 
schermen bij de ambulancedienst. Sommige 
vragen waren volgens de deelnemers ‘een 
eitje’, maar over andere vragen werd soms 
toch ernstig nagedacht. Was het antwoord 
echt heel erg moeilijk, of was je niet bekend 
met het WKZ, dan gaven posters aan de 
muur duidelijkheid. 

De kandidaten werden in groepen van 
 ongeveer 10 verwelkomd door quizmasters 
Tom, Petra en Anne. Na een korte uitleg 
werden de vragen afgevuurd: ‘Mogen er 
 konijnen komen in het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis?’, ‘Wie is Wilhelmina eigenlijk?’ 
en ‘Is er in het WKZ een glazen lift, net zoals 
in Sjakie en de chocoladefabriek?’. 

Doktersdiploma
De kinderen kregen na afloop een hartje op 
hun stempelkaart. Die hartjes konden zij bij 
iedere activiteit in het museum verdienen. 
Een volle stempelkaart gaf recht op het 
f elbegeerde doktersdiploma op naam. Aan 
het eind van de dag waren er heel wat 

 dokters bij! In totaal waren er 22 verschil-
lende activiteiten te doen, waaronder ‘beleg 
een boterham die goed is voor je hart’: hart-
vormige boterhammen beleggen met sla, 
tomaat en kaas. Maar er was natuurlijk ook 
pindakaas, jam, chocoladepasta &  hagelslag, 
want wie vindt dat nou niet lekker? Onder 
toeziend oog van 2 koks van het UMC 
Utrecht gingen de kinderen aan de slag.  

> Lees verder op pagina 2 

Verder in deze Vriendenbrief: 

>>  Speelgoed van SPES

>>  Daar in Utrecht!

>>  Winkelcentrum kanaleneiland  
steunt WKZ

…  de verpleegafdelingen in het WKZ 
dierennamen hebben?

…  er dieren op bezoek mogen komen 
in het WKZ?

…  er een speeltuin op het dak van  
het WKZ is?

Wist je dat…
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Op zaterdag 20 maart, aan de vooravond van de lente, opende Business Peleton Utrecht 
het wielerseizoen met de eerste editie van ‘Fiets met je Hart’. Het deelnemersveld bestond 
uit leden en relaties van het BPU en twaalf cardiologen van het UMC Utrecht. Het Utrecht-
se Bureau EPP organiseerde het evenement.

Samen fietsten de deelnemers tienduizend euro bij elkaar ‘met hun hart’. Cardioloog Pieter 
Doevendans en Karel Hermeler van Vereniging Vrienden van het Wilhelmina Kinderzieken-
huis namen de cheque in ontvangst. Het geld zal het UMC Utrecht inzetten voor onderzoek 
naar aangeboren hartafwijkingen. Start en finish vonden plaats bij restaurant de Brink van 
het UMC Utrecht.

Finale
Na het startschot van de Utrechtse sportwethouder Harm Janssen begonnen de renners 
aan het mooie, 60 kilometer lange parcours dat dwars door de Utrechtse Heuvelrug liep. 
Onder hen bevond zich Raborenner Bauke Mollema. Na de tocht werd er volop genetwerkt 
en genoten van Italiaanse hapjes en wijn. Op een groot scherm was de finale van Milaan-
San Remo te volgen.  

Thomas
Onder de aanwezigen was de zevenjarige Thomas van den Berg. Hij werd in het UMC 
Utrecht geopereerd aan een aangeboren hartafwijking toen hij zes maanden oud was.  
De vader van Thomas, Richard van den Berg, en zijn broers Lars (11) en Marijn (10) fietsten 
zaterdag mee voor het goede doel. Richard: “Toen Rabobank Utrecht ons reclame- en belet-
teringsbedrijf aanschreef over deze actie, hoefden we niet lang na te denken! Het is prachtig 
als met dit geld meer kinderen zoals onze Thomas geholpen kunnen worden.”

Fiets met je Hart!

Het resultaat mochten ze natuurlijk 
lekker opeten! 
Knuffel ziek? Gauw naar het beren-
ziekenhuis! Gelukkig konden de 
 dokters alle knuffels en poppen weer 
 gezond maken. Een röntgenfoto, een 
professioneel aangelegd verband, 
een aai en elk kind kon vrolijk met 
een  gezonde knuffel weer naar huis.

De WKZ quiz winnaar
Aan de WKZ-quiz deden uiteindelijk 
meer dan honderd kinderen mee. 
Daaruit is de zesjarige Kiran Chote door 
loting als winnaar uit de bus  gekomen. 
Kiran heeft als winnares een kijkje 
 mogen nemen achter de schermen bij 
de ambulancedienst. Een rondleiding 
op de ambulancepost, een Meet en 
Greet met ambulancemedewerkers en 
een bezoek aan de meldkamer van het 
alarmnummer 112 zorgden voor een 
 enerverende middag.

> Vervolg van pagina 1 

De twaalf deelnemende UMC Utrecht cardiologen

Lars, Thomas en Marijn van den Berg
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Door het dolle heen was Julia Bolt, toen zij ineens de hoofdrol had bij het uitpakken van 
een hele mand vol cadeaus voor de afdelingen. Ook het Wilhelmina Kinderziekenhuis is 
ontzettend blij met het speelgoed dat door Selier Project & Employment Services, kortweg 
SPES, geschonken wordt. 

Op dinsdag 27 april j.l. brachten SPES- eigenaren Marcel en Michelle Selier een bezoek aan het 
WKZ voor de officiële overhandiging van het eerste nieuwe speelgoed. De komende drie jaar 
maakt SPES het mogelijk om voldoende en duurzaam speelmateriaal aan te schaffen, dat 
 geschikt is voor alle leeftijdsgroepen en voor alle verpleegafdelingen in het WKZ. 
SPES is gespecialiseerd in consultancy, interim management en softwareontwikkeling, met 
name voor ziekenhuizen en instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. In de afgelopen 
jaren was SPES hoofdsponsor van de kinderbibliotheek in het WKZ. Door de komst van info-
tainment aan de bedden, verloor de bibliotheek echter zijn functie. De Vereniging Vrienden is 
SPES zeer dankbaar dat de relatie wordt voortgezet in de vorm van dit nieuwe sponsorproject. 

Speelgoed van SPES 

De vermaarde beeldhouwer Kees Verkade 
(1941) maakte dit prachtige, 56 cm hoge 
beeld speciaal voor het Wilhelmina 
 Kinderziekenhuis ter gelegenheid van de 
opening van de nieuwe operatiekamers 
op 11 mei 2010. Het kunstwerk wordt in 
een oplage van 10 exemplaren gemaakt. 
De helft van de verkoopopbrengst van 
deze serie schenkt Kees Verkade aan het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis; het komt 
ten goede aan de herinrichting van de 
creativiteitsruimte. De verkoopprijs van 
L’Espérance  is € 8.500.

Heeft u interesse in de aankoop van dit 
unieke kunstwerk? Neem dan contact op 
met Claudia Vonk, manager  fondsen           wer-
ving, telefoon: 088 75 563 75, E-mail: 
vriendenwkz@umcutrecht.nl.

Graag wijzen wij u op de expositie van 
het werk van Kees Verkade die van 3 tot 
en met 10 oktober plaatsvindt ten kan-
tore van ABN AMRO Private Banking. Op 
werkdagen zal het kantoor speciaal voor 
u haar deuren openen tussen 14.00 uur 
en 18.00 uur. U bent van harte welkom 
in Villa Nuova aan de Utrechtseweg 46 
te Zeist. Ook van de verkoopopbrengst 
van  deze tentoonstelling komt een deel 
ten goede aan het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis.

*via de Vereniging Vrienden van het  
Wilhelmina Kinderziekenhuis

L’Espérance (Hoop)



Nieuws over de Vereniging Vrienden 
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Bericht van de Voorzitter
Kunst, cultuur, sport: op allerlei mooie manieren wordt er geld geworven voor de 
 Vereniging Vrienden van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

De beroemde beeldhouwer Kees Verkade maakte ter gelegenheid van de opening van 
de nieuwe operatiekamers in het WKZ een prachtig beeld in de voor hem zo kenmer-
kende stijl: een ouderpaar dat een kindje hoog in de lucht houdt. De naam van het beeld 
zegt alles: L’esperance (hoop). Hoop op een mooie toekomst voor het kind, hoop op een 
spoedig herstel, hoop op een mooi gezinsleven. Het is een ontroerend en prachtig 
kunstwerk en we zijn trots op de samenwerking met de heer Verkade, die via WKZ-
hoogleraar kinderchirurgie David van der Zee tot stand kwam. Het beeld is in een be-
perkte oplage te koop, de helft van de opbrengst gaat naar ons kinderziekenhuis. De 
bestemming, om precies te zijn de herinrichting van de creativiteitsruimte, past 
 volkomen bij de gever. De heer Verkade, zelf woonachtig in Monaco, is diverse malen 
naar het WKZ gereisd om de actie tot een succes te maken. Hij zal in de toekomst 
 wellicht terugkomen om een workshop te leiden in de vernieuwde ruimte... 
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief zijn er al vier beelden verkocht aan kunstlief-
hebbers, die deze unieke kans niet aan zich voorbij lieten gaan. 

De culturele zondag is een maandelijks terugkerend festijn in de stad Utrecht. In onder 
meer musea, theaters en de schouwburg worden activiteiten aangeboden aan de in-
woners van Utrecht. Ter gelegenheid van het tweede lustrum van het UMC Utrecht 
maakte het programma ‘het geheim van de dokter’ deel uit van de culturele zondag van 
18 april. Een groot succes, waarbij de Vereniging Vrienden van het WKZ aanwezig was 
met een leuke quiz. Door ons te presenteren bij dergelijke evenementen, krijgt de ver-
eniging meer bekendheid en zal het aantal donateurs naar verwachting stijgen. 

Twee acties met de fiets in de hoofdrol zijn ‘Fiets met je hart’ en ‘Verzet een berg’.  
De eerste werd in maart verreden door het Business Peloton Utrecht. Deze sportieve en 
gezellige zaterdagmiddag leverde 10.000 euro op voor onderzoek naar aangeboren 
hartafwijkingen. Voor zowel het PBU als de Vereniging Vrienden van het WKZ is deze 
actie zeker voor herhaling vatbaar! 
‘Verzet een Berg’ gaat in september van dit jaar plaatsvinden, maar het kan gezien het 
enthousiasme en de professionele aanpak alleen maar een succes worden. U leest over 
al deze acties en meer in deze Vriendenbrief.

Ten slotte: dit is de laatste Vriendenbrief in deze huisstijl. De op handen zijnde overgang 
naar een stichting grijpen wij aan om ons op een nieuwe manier te presenteren, met 
een ander logo en een andere uitstraling. Wij hopen dat u aangenaam verrast zult zijn.

Herjan Coelingh Bennink

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

voorzitter Vereniging Vrienden van het WKZ

WKZ-supportertjes  
bij FC Utrecht
Op 11 april mocht een groep patientjes uit 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis de thuis-
wedstrijd tegen ADO Den Haag bijwonen. 
FC Utrecht stelde een flink aantal kaarten 
beschikbaar aan het WKZ, dat maatschap-
pelijk partner van de voetbalcub is. 

Speciaal voor deze wedstrijd schreef de 
 pedagogische dienst van het WKZ een 
prijsvraag uit. Een groot deel van de deel-
nemers werd beloond met een vrijkaartje 
voor de wedstrijd, zodat er op zondagmid-
dag tientallen patientjes met hun ouders 
en vaak een broertje, zusje of vriend(innet)
je op de tribunes zaten. Na een warm wel-
kom voor de speciale WKZ-gasten door de 
stadionspeaker kon de wedstrijd beginnen. 
Helaas had FC Utrecht een ‘offday’ tegen 
ADO Den Haag, en ze verloren de wedstrijd 
dan ook met 0-2. Ondanks deze teleur-
stellende score viel er genoeg te beleven en 
genieten in het stadion. 

FC Utrecht had de ‘Charity box’ volledig 
 gereserveerd voor patientjes die in een rol-
stoel of zelfs in een bed kwamen. Zij  kregen 
een echte VIP-behandeling: er werd een 
hapje en een drankje geserveerd en de 
groep werd rondgeleid in het stadion en 
het museum. Na de wedstrijd kwamen 
spelers Loïc Loval, Marcel Mul en  
Sander Keller even napraten in de Charity 
box. 

Namens alle kinderen die een vrijkaartje 
kregen en de patiënten die in de watten 
werden gelegd in de Charity box:  
FC Utrecht bedankt!
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Een impressie van onze sponsorprojecten

Kinderen in de hoofdrol

Muurschildering behandelkamer afdeling Eekhoorn

Stamcelonderzoek

Steeds meer patientjes kunnen door de ernst van hun ziekte niet deelnemen aan de activi-
teiten in het kindertheater. Een echte film maken en erin mee spelen kan dan een prachtige 
afleiding zijn. Het levert een blijvend eindproduct op, waar het kind trots op is en zelf-
vertrouwen door krijgt. De film wordt getoond in het ziekenhuis en daarna mag hij op dvd 
mee naar huis. De films worden in samenwerking met WiKi TV en een professionele ver-
halenverteller gemaakt.

De muurschildering op afdeling Eekhoorn heeft zijn succes bewezen. Kinderen kijken er 
graag naar, verzinnen zelf verhalen bij de afbeeldingen en gaan opzoek naar hun favoriete 
personage. Om er op de afdeling één geheel van te maken, leeft de wens om ook de muren 
van de behandelkamer met een muurschildering te sieren.

Wensen vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis van patiënten en medewerkers vertalen 
zich in verschillende soorten projecten, waar de Vereniging Vrienden van het WKZ zich 
graag voor inzet. Wij zoeken nog sponsors voor de volgende projecten:

Dankzij beenmergtransplantaties hebben kinderen met bloedkanker, stofwisselingsziektes 
en ernstige afweerproblemen een kans om te overleven. Het gebruik van stamcellen uit 
n avelstrengbloed betekende een verbetering van de behandeling, maar navelstrengbloed 
heeft slechts een geringe afweer tegen virussen. Twintig tot wel veertig procent van de 
 behandelde patiëntjes overlijdt daardoor alsnog  aan de gevolgen van een virusinfectie. 
 
Het Stamceltransplantatiecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis wil de afweer 
 verhogen door antiviruscellen in het navelstrengbloed ‘op te voeden’. Hierdoor zijn patiënt-
jes die een beenmergtransplantatie ondergaan, weerbaarder tegen virusinfecties en heb-
ben daardoor een grotere overlevingskans. Het betekent ook dat beenmergtransplantaties 
met stamcellen uit navelstrengbloed uitgevoerd kunnen worden bij andere aandoeningen. 

Het onderzoeksproject zal vier jaar in beslag nemen. Het maakt deel uit van een program-
ma dat zo’n twee miljoen euro gaat kosten. 

Speelhuis afdeling Kikker

Decorstukken voor het kindertheater

Kinderen spelen graag op het balkon. Dat geldt vooral voor de kinderen die niet van de afde-
ling mogen, omdat ze wachten totdat ze naar de operatiekamer kunnen. Afdeling Kikker zou 
graag een kindvriendelijk speelhuis op het balkon willen plaatsen om de inrichting en speel-
mogelijkheden compleet te maken. Afdeling Eekhoorn heeft al een speelhuis op hun balkon, 
kinderen maken hier veel gebruik van en spelen er leuk mee.

Wilt u meer informatie over een van deze projecten? Neem dan contact met ons op:  
vriendenwkz@umcutrecht.nl of 088 75 574 83. 

In het kindertheater ‘De Hoge Hoed’ vinden wekelijks theater/muziekvoorstellingen of an-
dere activiteiten plaats zoals bingo, taarten bakken of bijvoorbeeld voorlees- en spelletjes-
middagen. Alle kinderen die in ons ziekenhuis zijn opgenomen zijn daarbij welkom. Een en 
ander wordt live opgenomen en uitgezonden via het interne televisiekanaal. Om vooral de 
regelmatig terugkerende activiteiten en uitzendingen luister bij te zetten, willen we enkele 
decorstukken en showmateriaal aanschaffen. We denken aan een showstellage voor de 
 bingoprijzen, een bankstel voor interviews en een verwisselbaar logobord. 

Tuinpaviljoen
In de binnentuin van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis is dit voorjaar een 
tuinpaviljoen gerealiseerd. De succes-
volle theatervoorstellingen, die nor-
maalgesproken in het kindertheater 
plaatsvinden, kunnen nu op mooie 
zomerdagen in het buitentheater 
worden bijgewoond. Een ontwerp 
voor een houten huisje bleek in ver-
band met de brandveiligheid niet uit-
voerbaar. Nu staat er een mooi stalen 
paviljoen, dat in de loop van de tijd 
volledig  begroeid zal raken met 
 planten. 

Het tuinpaviljoen is mede mogelijk 
gemaakt door verschillende sponsors, 
waaronder de Nautilus Health Club, 
AH Distributiecentrum, DA Retail-
groep, Beiersdorf N.V., Spin Peaks en 
Assurantiekantoor Van Beek. We zijn 
hen bijzonder dankbaar voor hun 
 inzet en steun.



  

 

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

‘Dit is volgens mij in de buurt van het station..’. Initiatiefnemer Johan van den Berg heeft 
het voor elkaar gekregen om het populaire twitterspel ‘Waar in Utrecht’ als kalender op de 
markt te brengen. Daarmee steunt hij ook nog eens het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

‘Waar in Utrecht’ betekent iedere week een nieuw plaatje van een plek in Utrecht. Degene 
die het eerste raadt waar in Utrecht de foto is geschoten, wint een prijs en is meteen ook de 
volgende inzender van een nieuw plaatje. Utrechtse bedrijven, ondernemingen en particu-
lieren kregen de kans om een foto te doneren, en samen met de verkoopopbrengst van de 
kalender heeft dit maar liefst € 6.500 voor het WKZ opgebracht. De opbrengst van de ‘Waar 
in Utrecht kalender’ gaat volledig naar kindertheater de Hoge Hoed in het WKZ. Johan van 
den Berg overhandigde het bedrag aan Ewout Tuyt, hoofd van het theater. Hij vertelt: ‘Ewout 
wist me met een rondleiding en wat uitleg volledig te overtuigen van de zin van onze donatie. 
Het theater biedt namelijk het nodige tegengewicht aan de uiteraard vaak moeilijke ervarin-
gen van kinderen in het ziekenhuis’, aldus Johan. 

Daar in Utrecht!

De Efratha Kerk te Overberg organiseert ieder jaar een bazar en rommelmarkt om geld in 
te zamelen voor hun orgelfonds en een goed doel: dit jaar was dat de Vrienden van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis! 

Er was twee dagen lang van alles te doen voor jong en oud. Uiteindelijk had de bazar een re-
cordopbrengst, waarvan 4.500 euro bestemd is voor het dromedarisproject van de recovery 
in het WKZ. Jaarlijks worden duizenden kinderen daar wakker na een operatie. Zij krijgen als 
positieve herinnering en troost een dromedarisknuffel. Dankzij de Efratha Kerk kunnen er dit 
jaar weer heel wat worden uitgedeeld. Donderdag 15 april heeft de officiële overhandiging 
in het WKZ plaatsgevonden, waarbij een groot deel van de bazarcommissie aanwezig was. 

Drome(n)darissen!
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De jubileumwijn van de Utrechtse Slijterij 
Wijnhandel  A.C. van Dongen, waar u in de 
voorgaande vriendenbrief over kon lezen, 
doet het goed. Er zijn inmiddels meer dan 
1700 flessen van verkocht. Het betreft dan 
ook een heerlijke wijn, die bij velen in de 
smaak valt. We hopen dat er nog meer van 
de rode Côtes du Ventoux van  Domaine 
des Anges in Mormoiron over de toonbank 
zullen gaan. De wijn is te verkrijgen in de 
winkel aan de Nagtegaalstraat te Utrecht. 
Een deel van de opbrengst is  bestemd voor 
het project Skills Labs.

Goodbears
De stichting Goodbears, bekend van de 
hulpdiensten – politie, ambulance en brand-
weer - , heeft het WKZ honderd troost beren 
cadeau gedaan. Goodbears is een 
 internationale liefdadigheidsorganisatie die 
 troostberen uitdeelt aan kinderen na een 
traumatische ervaring. De beer is voorzien 
van een klein paspoortje, waar het internet-
adres van goodbears (goodbears.nl) op 
staat.  Kinderen kunnen daar een berichtje 
achterlaten over hun beer en ervaring.  
Er kunnen dankzij Goodbears in het WKZ 
weer heel wat beren  geknuffeld worden.

In 2009 zijn alle jarige jonge klanten van Rabobank Randmeren van 5 tot en met 12 
jaar uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de wensput. Zij mochten hun liefste 
wens in de put stoppen, in de hoop dat deze ook uit zou komen. 

De wens van Rianne Kok (5 jaar) luidde: ‘Een paar keer per jaar moet ik naar het 
 Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht voor controle van mijn hart. Als ik daar ben, vind 
ik het fijn als ik een filmpje kan  kijken tijdens de onderzoeken en daar tussendoor vind ik 
het leuk om met speelgoed te spelen. Alleen door het vele gebruik is het speelgoed vaak 
 kapot of is het niet compleet. Mijn wens is: nieuw speelgoed in het WKZ in Utrecht, zodat 
ik en de andere kinderen ervan kunnen genieten!’. Op 9 maart j.l. heeft het WKZ dan ook 
namens Rianne nieuw speelgoed van Rabobank Randmeren in ontvangst mogen 
 nemen. 

Dank je wel Rianne, voor je lieve wens!

Verzet een Berg

Ooit spraken drie vrienden af dat zij 
vóór hun dertigste verjaardag de Mont 
Ventoux zouden bedwingen per race-
fiets. Bluf? Niets is minder waar. Dit 
jaar nog hopen ze op de kale top van 
‘de reus van de Provence’ te staan. Dat 
Kevin, Robert en Koen met hun spor-
tieve prestatie het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis steunen, maakt het 
 allemaal nog mooier! 

‘De recordtijd staat op 55,51 minuten. Ik 
denk niet dat wij deze tijd gaan neer-
zetten, maar we gaan wel zonder te stop-
pen naar boven!’ Kevin Wetzels van 
Stichting Verzet een Berg vertelt 
 enthousiast over de grote uitdaging die 
voor hem ligt. In september reist hij met 
zijn  vrienden af naar de Provence, in ge-
zelschap van hun gezinnen en leden van 
hun voetbalteam. De sponsoractie pak-
ken zij professioneel aan. Kevin: ‘Een site 
is in de maak, er is een huisstijl  ontwikkeld 
en op de shirtjes komen de namen van de 
sponsors. We  vinden het ook fantastisch 
dat Humberto Tan het startschot geeft 
bij ons vertrek naar Frankrijk. Hij zal dat 
heel toe passelijk doen bij het  Wilhelmina 
Kinderziekenhuis.’

We wensen Kevin, Robert en Koen veel 
 succes toe en blijven hen volgen!

De wens van Rianne

Winkelcentrum Kanaleneiland
De winkeliers van het Utrechtse winkelcentrum Kanaleneiland steunen het WKZ. Op 
 zaterdag 26 juni start de actie met een spetterend feestweekend. Ook in de maanden 
daarna vinden er diverse activiteiten plaats waarmee geld wordt ingezameld. Voor deze 
acties heeft de winkeliersvereniging Kanaleneiland de medewerking van diverse organi-
saties en bedrijven uit de wijk zoals Doenja Dienstverlening, U in de Wijk, Bingo FM, 
 Cultuurhuis  Kanaleneiland en de Islamitische Vereniging Kanaleneiland.

Heerlijke jubileumwijn Telefoonactie WKZ
Initiatiefnemers Stefan Maertens (BViP) 
en Ronald Schenk (Demmenie Graficon) 
zijn in juni van start gegaan met een te-
lefoonactie voor het goede doel. Bedrij-
ven kunnen hun oude, ongebruikte mo-
biele telefoons inleveren. De opbrengst 
is bestemd voor het WKZ en voor KIKA. 
De oude mobieltjes worden op waarde 
geschat en verwerkt door een extern 
bedrijf. Meer informatie is te vinden op  
bvip.nl en demmenie.nl. 
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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 kind-
vriendelijk gebouw met allerlei voor zieningen 
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 kinde-
ren 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 bij-
drage levert aan één van onze sponsorprojecten. U kunt ook 
vaste donateur worden vanaf € 5,- per maand en dan bent u 
Vriend van het WKZ. Als vaste donateur ontvangt u tweemaal 
per jaar deze nieuwsbrief met informatie over de activiteiten 
van het WKZ en de Vrienden. Voor bedrijven en ook voor ver-
enigingen of stichtingen hebben we sponsorprojecten op maat. 
Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.   

Fondsenwerving: Claudia Vonk, 
Petra Smeekes, Anne Kerstholt 
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 

per maand/kwartaal/jaar**

   € 25, –

   € 50, –

    anders namelijk € .....................  (minimum: € 25, – per jaar)

   Optie 2: Eenmalige donatie

  Bedrag  € ....................

* aankruisen waar u voor kiest  ** doorhalen wat niet van toepassing is 

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:

Kunt u aangeven hoe u met ons in contact bent gekomen?

  Familie/vrienden zijn patiënt in het WKZ   Ik ontving persoonlijk een brief van de 

  Bestaande donateurs hebben mij op de  Vrienden WKZ 

 Vrienden WKZ gewezen   Ik zag de Vrienden WKZ bij een evenement/

  Advertentie  actie/bijeenkomst

  Internetpagina van de Vrienden WKZ   Anders, namelijk ............................................................

  (Goede doelen) zoekmachine

Bestuur
Prof.dr. H.J.T. Coelingh Bennink, voorzitter
Dhr. G. de Boer RA, penningmeester
Mw. C.A.T. Ruys-Baart de la Faille, secretaris
Mw. N. ter Kuile-van Beuningen
Mr. J.R. Kluyver
Drs. H.F.M. Wiegerinck
Drs. J.C. van Ek
Drs. K.J. Hermeler
Mr. J.P. van Dijken

Vertegenwoordigers UMC Utrecht/WKZ
Drs. H.H.J. Bol
Prof.dr. E.E.S. Nieuwenhuis
Drs. E.C. Müter

Fondsenwerving
Claudia Vonk, Petra Smeekes, Anne Kerstholt
Bezoekadres: WKZ, Lundlaan 6, Utrecht
Postadres: 
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
Telefoon: 088 75 574 83
Fax: 088 75 554 10
E-mail: vriendenwkz@umcutrecht.nl
Postbank: giro 303 in Utrecht
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