wij
vragen?

Om te doneren of meer informatie te lezen gaat u naar:
www.ikazia.nl/donatie of belt u naar 010-2975000.

Mogen
u iets

Stichting tot Steun Ikazia Ziekenhuis
Onze stichting geeft Ikazia net dat beetje extra.
Dat wat niet betaald kan worden vanuit het normale ziekenhuisbudget, wordt betaald door de
stichting. Op deze manier kunnen wij nog beter
voor onze patiënten en naasten zorgen.
Door de jaarlijkse bijdrage van de donateurs van
de stichting is er extra budget voor o.a.:
• het inrichten van de kinderafdeling
• het aanstellen van een 2e predikant
• het patiënten service bureau
• speciaal vervoer tussen parkeerplaats
en entree ziekenhuis
• tijdschriften in de wachtkamers
• routewijzer via smartphone
Wij begrijpen dat niet iedereen een structurele
donateur kan zijn. Daarom zijn we een actie gestart waarbij u twee projecten kunt ondersteunen
d.m.v. een eenmalige bijdrage. Een project voor
onze jongste patiënten en een project voor de
bezoekers die wat slechter ter been zijn.

Helpt u mee
om het bezoek aan Ikazia
voor iedereen
zo aangenaam mogelijk
te maken?
Met elkaar zijn we ‘Beter voor Elkaar’

Aangenaam wachten
Wij krijgen iedere dag heel veel mensen op
bezoek. Van patiënten tot bezoekers en van jong
tot oud. Niet iedereen is even goed ter been. Wat
we merken is dat de banken in de wachtruimte
van de centrale hal voor sommige patiënten en
bezoekers net iets te laag zijn. Zij kunnen niet
comfortabel zitten en opstaan is lastig.
In ons ziekenhuis maken we het wachten graag
voor iedereen zo aangenaam mogelijk. Daarom
willen we het meubilair in de wachtruimte van de
centrale hal uitbreiden met comfortabele stoelen.
Uw donatie kunnen we daar heel goed voor
gebruiken.
Omdat ziek zijn al vervelend genoeg is
Een ziekenhuisbezoek kan voor kinderen best een
beetje spannend zijn. Om troost te bieden en het
ziek zijn voor even te vergeten geven we onze
patiëntjes graag een cadeautje mee. Denk aan een
knuffelvriendje of een speelgoedauto.
Met een leuk presentje kunnen wij de kleine
patiëntjes een glimlach bezorgen.

Bent u enthousiast
over (één van) deze projecten
en wilt u graag
een bijdrage leveren?
Ga dan naar:
www.ikazia.nl/donatie of
SMS IKAZIA naar 3669
Alvast bedankt!
Wist u dat...
Ikazia jaarlijks 17.000 opnames heeft en dat er
ruim 364.000 polikliniekbezoeken zijn?

“Nieuwsgierig hoeveel we al met elkaar gespaard hebben?
Neem dan een kijkje bij de buizen
in de centrale hal van ons ziekenhuis!”

