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Ook in 2021 zorgde COVID-19 voor een extra uitdagende situatie in het ziekenhuis voor patiënten en 
zorgmedewerkers. Ondanks dat, en dankzij de steun van onze Vrienden, hebben we met onze acties en 
projecten samen veel mogelijk kunnen maken!

UITGEGEVEN
AAN PROJECTEN

UITGEGEVEN
AAN COMMUNICATIE
& DIVERSEN

€ 84.213 € 72.226 € 15.553 € 3.566

TOTAAL
ONTVANGEN
IN 2021

UIT RESERVERING
VOOR PROJECTEN

* Deze uitgaven waren hoger dan anders omdat we een nieuwe, frisse huisstijl en website ontwikkelden.



•  Met een zoekplaat en –foldertje vermaken patiëntjes zich tijdens hun behandeling in de gipskamer. 

•  Met droomdekentjes kunnen ouders van de couveuse van hun kwetsbare kleintje een persoonlijk en knus plekje maken.

•  Belangrijk momenten van ouders en hun vroeggeboren kleintje werden in beeld gebracht met een fotorapportage.

•  Verpleegkundigen kunnen het couveusedagboek opfleuren met foto’s van belangrijke momenten van het kleintje.

•  Met snoezelmaterialen komen kinderen tot rust en worden ze afgeleid.

•  Jonge patiënten krijgen een Heldenmedaille als beloning of knuffel als vriendje in het ziekenhuis.

•  Op de Kinderafdeling kunnen patiëntjes weer fijn spelen met nieuw speelgoed.

•  Dankzij een pictogrammenbox kunnen patiënt en zorgverlener bij Neurologie makkelijker communiceren.

•  Op de afdeling Neurologie hebben we een ‘helende ziekenhuisomgeving’ (Healing Environment) kunnen 

maken in de patiëntkamers en huiskamers. 
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Met deze projecten hebben we de zorg en het verblijf van patiënten aangenamer gemaakt.
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•  Onderzoek naar hoe Virtual Reality IC-patiënten kan helpen bij angsten en depressies na opname. 

•  Het Mobiele Hospice biedt patiënten een huiselijke omgeving voor een waardig afscheid.

•  Op veel plekken in het ziekenhuis zijn patiënt- en behandelkamers opgefleurd met muurposters en wolkenluchten.

•  Op de afdelingen Vrouw Kind Centrum en Cardiologie hebben we een ‘helende ziekenhuisomgeving’ (Healing 

Environment) kunnen maken in de patiëntkamers en huiskamers.

•  Dankzij zes handzame vertaalcomputers kunnen patiënt en zorgverleners makkelijker communiceren.

•  Waterkannen in leuke kleuren vrolijken patiënten op de corona-verpleegafdeling een beetje op.

•  Vrijwilligers maken Heart Pillows ter ondersteuning van borstkankerpatiënten.

•  Comfortabele kappen voor hoofdhuidkoeling helpen oncologiepatiënten haarverlies te beperken.

•  Bij Oncologie krijgen patiënten een warm welkom in de gezellig ingerichte wachtkamer en behandelkamers.

•  Warme en vrolijke mutsen gemaakt door vrijwilligers bieden comfort en steun aan oncologiepatiënten.



• Leerlingen van De Goudse Waarden gingen ‘Pieken voor Zieken’ voor kinderen in het GHZ.

• Met hun Vriendenkoffie haalt Grand Café Roos geld op voor vroeggeboren baby’s.

• David’s Gelato zorgde voor een verfrissende verrassing voor patiënten én kinderen op de Goudse Markt.

• Werknemers van Andritz B.V. doneerden de waarde van hun kerstgeschenk.

• Na een fotoreportage door collega Laura werden veel ouders van een kleintje Vriend of deden een gift.

• Met de Wateractie haalt De Zalm Groep geld op voor ouderen.

• Met een speciale code van Kaartje2Go wordt geld ingezameld voor onze patiënten.

• De zevenjarige Sofia verkocht door haar oma gehaakte oorwarmers voor het goede doel.

• Collega’s en vrijwilligers van het GHZ doneerden de waarde van hun kerstgeschenk.

• Via speciale acties van Booking.com en YouBeDo wordt geld ingezameld voor onze patiënten.

• Lionsclub Gouda doneerde leeuwenknuffels voor kinderen.

• Stichting Wees Weer Kind doneerde prachtig speelgoed voor de Kinderafdeling.

•  Basisschoolleerlingen bezorgden patiënten een lichtpuntje met Pasen en Kerst met hun zelfgemaakte kaarten.  

• Oncologiepatiënten ontvingen mooie bloemen namens Stichting De Gele Linde.

•  Dankzij bijdragen van Stichting Van Iterson Ziekenhuis, Stichting Diaconessenhuis De Wijk, Stichting Sint 

Jozef Paviljoen, MSB Gouda, Stichting Verburg Fonds, Stichting De Gele Linde en Stichting Newgate 

Fonds konden we een aantal grote projecten mogelijk maken.

•  Met de steun van vele Bedrijfsvrienden, Vrienden en donateurs konden we kleine en grote projecten 

realiseren voor de patiënten in het GHZ.
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ACTIES & DONATIES UITGELICHT
Dankzij deze acties, donaties en giften in natura konden we onze mooie projecten realiseren.
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•  Freek de Giraffe ging op zomertour langs (Bedrijfs)Vrienden.  

Zijn avonturen waren online te volgen. Meekijken?

•  Maar liefst 3.800 hartverwarmende kerstkaartjes werden verstuurd aan familie, vrienden en bekenden.

• Alle particuliere Vrienden en BedrijfsVrienden ontvingen een opbeurende lentegroet. 

• Een hartverwarmende kerstkaart werd gestuurd aan alle BedrijfsVrienden en andere sponsoren.

• We ontwikkelden een nieuwe, frisse huisstijl voor de Vriendenstichting.

• Website www.vriendenvanhetghz.nl kreeg een mooie make-over en nieuwe functionaliteiten.

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) biedt zo goed mogelijke medische zorg. 

Daarnaast vindt het ziekenhuis het heel belangrijk dat de patiënt zich 

prettig voelt in het GHZ. Stichting Vrienden van het GHZ ondersteunt het 

ziekenhuis hierbij door projecten te realiseren die het welzijn van patiënten 

en hun naasten bevorderen en het verblijf aangenamer maken. Als 

Stichting Vrienden van het GHZ kunnen we de patiënten niet beter maken, 

maar wel ervoor zorgen dat ze zich een beetje beter voelen.

CAMPAGNES

EN MEER

CONTACTGEGEVENS

OVER STICHTING VRIENDEN VAN HET GHZ

CAMPAGNES & MEER UITGELICHT
Met campagnes brachten we het werk van de stichting onder de aandacht. Ook zetten we 
onze Vrienden in het zonnetje en investeerden in onze communicatiemiddelen.

✆ 0182 50 51 35
! evelien.kenbeek@ghz.nl
 Bleulandweg 10 Gouda
 Postbus 1098 
 Vrienden van het GHZ 
 2800 BB GOUDA

 IBAN NL35 INGB 0657 0751 59
 www.vriendenvanhetghz.nl 
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