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Voor u ligt u onze eerste nieuws-
brief. Het nieuwe ziekenhuis is 
alweer bijna drie jaar in bedrijf 
en in die tijd hebben we aller-
lei prachtige projecten kunnen 
realiseren.  Dat konden we doen 
dankzij uw steun als donateur en 
dankzij verkrijgingen uit erfenissen 
en legaten. In deze nieuwsbrief 
leest u meer over een aantal van 
deze projecten. Daarnaast zijn 
we als Vrienden-stichting bezig 
met diverse nieuwe projecten, 
waarover wij u in een volgende 
nieuwsbrief en via onze sociale 
mediakanalen op de hoogte 
zullen houden. Ondanks de 
coronapandemie kunnen wij 

gelukkig gewoon door met het 
realiseren van ons doel: het zoveel 
mogelijk veraangenamen van 
het verblijf van de patiënten en 
bezoekers van “ons” ziekenhuis in 
Scheemda. 
Namens het stichtingsbestuur dank 
ik iedereen die onze  
projecten mogelijk heeft gemaakt!  
Wij houden u op de hoogte en 
wensen dat voor u en uw naasten 
snel een mooi en gezond 2021 
aanbreekt.  

Sieneke Bolken 
Voorzitter Stichting Vrienden van 
het Ommelander Ziekenhuis 
Groningen.

GEREALISEERD 
IN ONS ZIEKENHUIS

WACHTRUIMTES  
IN GEZONDHEIDS- 
CENTRUM DELFZIJL 
INGERICHT

▶

▶

Op onze nieuwe website www.vriendenvanhetozg.nl vindt u de 
rubriek ‘Vrienden aan het woord’. Het bevat interviews met vrien-
den die een speciale band hebben of hadden met ons ziekenhuis. 
U leest er nu een bijdrage van Tiny Tuil, jarenlang bestuurslid van 
de Stichting Vrienden van het Delfzicht, van Wolter Alberts, die 22 
jaar werkte bij het voormalig st. Lucas Ziekenhuis in Winschoten en 
van Christine Meijer, die 13 jaar als analist in het Delfzicht Zieken-
huis werkte. Heeft u ook een bijzondere band met het voormalige 
Delfzicht of Lucas of kent u vrienden met een eigen verhaal, laat ons 
dit dan weten via info@vriendenvanhetozg.nl. We nemen dan graag 
contact met u op. 

VRIENDEN AAN  
HET WOORD

In de wachtruimtes van het 
Ommelander Ziekenhuis in het 
gezondheidscentrum Molen-
bergplein in Delfzijl staat sinds 
december 2020 meubilair met 
dezelfde groene bekleding als 
het meubilair in de polikliniek in 
Scheemda. Daarnaast hangen 
er leuke speciale spelwanden 
voor de kinderen. Het meubilair 
en de kinderwandspelen zijn 
gerealiseerd dankzij een 
bijdrage van onze stichting. 
Voor ons als stichting is deze 
wens extra speciaal. In januari 
2019 gingen de stichtingen 
Vrienden van het Delfzicht 
Ziekenhuis en Vrienden van 
het Lucas ziekenhuis samen 

in de stichting Vrienden van 
het Ommelander Ziekenhuis 
Groningen. Bij die fusie werd 
afgesproken dat het bedrag dat 
de Vrienden van het Delfzicht 
Ziekenhuis tijdens de fusie nog 
in kas hadden, in elk geval zou 
worden besteed in de regio van 
Delfzijl. Een deel van dat geld 
hebben we nu kunnen aanwen-
den om deze nieuwe inrichting 
mogelijk te maken. We vinden 
het heel bijzonder dat de dona-
ties op deze wijze toch ingezet 
worden voor de patiënten van 
het ziekenhuis die wonen in de 
regio van de voormalige locatie 
Delfzicht. 



EVEN VOORSTELLEN 
AAN ONS BESTUUR
Met veel enthousiasme en ontzettend veel zin togen we als bestuur in januari 2020 aan het werk. Eén ding staat voor ons, de zes bestuurs-
leden, voorop: waarmaken van het vertrouwen van onze Vrienden door de gelden die zij ons schenken te besteden aan het verhogen van 
het welzijn van de patiënten in het Ommelander Ziekenhuis. Dat gaan we doen door veel mooie voorzieningen in het ziekenhuis mogelijk 
te maken én door van tijd tot tijd een mooie activiteit voor patiënten te organiseren. Genoeg te doen dus.

Twee dingen wilden we in 2020 zeker oppakken: bekendheid ge-
ven aan de nieuwe stichting in de regio én het vervullen van wensen 
vanuit het ziekenhuis.  

In juli 2020 ging onze website live. De site is het centrale infor-
matiepunt van onze stichting, waar bijvoorbeeld snel te vinden is 
wat we inmiddels hebben gerealiseerd, welke plannen we voor de 
toekomst hebben en hoe u ons daarbij kunt steunen. Verder hebben 
we de administratie rond de fusie en onze donateurs afgerond en 
konden we als nieuwe stichting de eerste giften van particulieren 
verwerken. Afgelopen jaar was een moeilijk jaar. Toch hebben we 
verschillende mooie projecten en voorzieningen voor het ziekenhuis 
kunnen realiseren. U leest erover op onze site. Over een aantal van 
deze wensen vertellen we alles in deze nieuwsbrief.

Wie zitten er in het bestuur?

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

▶ Sieneke Bolken (voorzitter) 
is notaris bij Emmius Notarissen 
Delfzijl.

▶ Ellen Kruize-Kok (lid) is 
eigenaar van EllenSocial en 
helpt bedrijven en zzp’ers om 
beter zichtbaar te zijn op de 
sociale media. 

▶ Ina Bieze (lid) werkt als do-
cent Nederlands en taalcoör-
dinator bij het dr. Aletta Jacobs 
College in Hoogezand. 

▶ Simone Blaauboer  
(secretaris) werkte als commu-
nicatieadviseur in het Omme-
lander Ziekenhuis en is nu met 
pensioen.

▶ Goos Linde (vicevoorzitter) 
werkt als coördinator bij Labora-
torium Health Hub Roden.

▶ Harry Koenen (penning-
meester) is eigenaar van 
Koenencom in Appingedam.

WILT U  
MEER OVER 

ONS WETEN?

KIJK DAN 
OP ONS  
WEBSITE!

▶

WWW.VRIENDENVANHETOZG.NL



Van je vrienden moet je het hebben.  
In tijden zoals deze blijkt dat maar weer. 
Als je veel binnen zit, is een goede vriend, 
ook op afstand, goud waard. Om je te hel-
pen, je bij te staan en je soms een steuntje 
in de rug te geven. En een klein steuntje 
kan al snel een groot positief gevolg heb-
ben. Voor een ziekenhuis is dat niet anders 
dan voor een individu. 

Ook voor het Ommelander Ziekenhuis is 
het fijn en goed om vrienden te hebben. 
Mensen die af en toe de helpende hand 
kunnen reiken. Mensen die ervoor zorgen 
dat je er niet alleen voorstaat. Wij mogen 
ons gelukkig prijzen dat veel van die vrien-
den zich verenigd hebben in de Stichting 
Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis.  
Wij zijn zeer erkentelijk voor de rol die de 
zeer actieve en betrokken Vrienden spelen. 
Voor de hulp die geboden wordt en voor 
de bijdragen om af en toe een goede in-
vestering te kunnen doen in het ziekenhuis. 
Soms zijn het juist de kleine extraatjes die 
het hem doen. Net dat beetje extra voor 
hét ziekenhuis van de regio. 
Recent nog werd er met hulp van de 
Stichting Vrienden van het Ommelander 

Ziekenhuis meubilair aangeschaft om de 
wachtkamer in het Servicepunt Delfzijl te 
verfraaien en om de familiekamer van de 
IC in Scheemda in te richten. In de Kerst-
vakantie werd onze kraamafdeling verblijd 
met speciale wiegjes voor pasgeborenen. 
Deze wiegjes worden eenvoudig aan het 
bed van de net bevallen vrouwen beves-
tigd. Stuk voor stuk mooie toevoegingen. 
Allemaal mogelijk gemaakt dankzij de 
bijdrage van de Vrienden van het Omme-
lander Ziekenhuis.
Vriendschappen zijn van belang. 

Als je ze goed onderhoudt, dan kunnen 
ze een leven mee. Ik wens ons samen toe 
dat we onze vriendschap nog heel lang 
mogen koesteren.

VRIENDEN  
VOOR HET LEVEN

▶

We kunnen de activiteiten en de wensen voor patiënten van het 
Ommelander Ziekenhuis realiseren dankzij de middelen die we van 
onze Vrienden ontvangen. Wilt u ons ook helpen, dan kan dat op 
verschillende manieren. Zo kunt u Vriend van onze stichting worden 
door ons eenmalig of jaarlijks een bijdrage te schenken.  
Kiest u hiervoor ga dan naar onze website en vul uw gege-
vens in onder de knop ‘donateur’.  
Alvast hartelijk dank voor uw vriendschap!

Maar u kunt ook een zogenaamde periodieke schenking doen of 
onze stichting opnemen in uw testament.  
Dit kan voor u financieel aantrekkelijker zijn, omdat we een door 
de belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) zijn.  
Op onze website vindt u meer over schenken en nalaten aan onze 
stichting. U kunt natuurlijk ook mailen  
(info@vriendenvanhetozg.nl) of bellen (06-28958014).

HOE  
KUNT U ONS 
STEUNEN?

Hennie Sanders
Voorzitter Raad van Bestuur
Ommelander Ziekenhuis  
Groningen.

Doneren kan  
heel  
eenvoudig  
via deze  
doneerknop  
op onze 
website. 
Veilig en duidelijk.

▶



GEREALISEERDE WENSEN  
Tovertafel

Sinds oktober 2019 kan bij de begeleiding en revalidatie van 
patiënten de Tovertafel worden ingezet. Deze wordt vooral ingezet 
bij patiënten die te maken hebben met motoriek-uitval, maar speelt 
ook een belangrijke rol bij patiënten die door omstandigheden 
weinig of geen sociale contacten hebben. Met de Tovertafel kunnen 
verschillende spellen gespeeld worden door middel van interac-
tieve lichtprojecties op bijvoorbeeld een tafel. De Tovertafel wordt 
gebruikt door de afdelingen neurologie en interne geneeskunde. 
De Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen hebben 
samen met de Past Roterians Eemsdelta de aanschaf van deze 
Tovertafel voor het Ommelander Ziekenhuis mogelijk gemaakt.

Speelgoed en ‘kwallen’ 

Met een bijdrage van de Vrienden-stichting heeft de SEH, de afde-
ling spoedeisende hulp, klein speelgoed kunnen aanschaffen dat 
de jongste patiënten mee naar huis mogen nemen na een bezoek 
aan deze afdeling. Verder schafte de afdeling een aquarium met 
felgekleurde nepkwallen aan die zorgt voor afleiding tijdens het 
verblijf op de SEH. 

Waakmanden
 
Soms is het onvermijdelijk en wenselijk dat familie van een patiënt in 
het ziekenhuis verblijft en dichtbij blijft. 
Als familie moet waken bij een dierbare, betekent dat voor alle 
betrokkenen dat er een heftige periode aanbreekt. Zowel patiën-
ten als familie kunnen dan steun, troost en verlichting vinden bij 
zogenaamde waakmanden. Waakmanden zijn manden die gevuld 
zijn met voorwerpen en materialen die zijn bedoeld ter herkenning, 
afleiding, troost of gespreksonderwerp. Met de inhoud van de 
waakmanden kan familie een passende, vertrouwde, soms zelfs 
huiselijke sfeer creëren. Sommige voorwerpen maken het gemakke-
lijker om over beladen onderwerpen een gesprek te beginnen. 

▶

▶

Op onze sociale mediakanalen laten we zien wat we doen door middel 
van foto’s en verhalen. Die verhalen gaan bijvoorbeeld over onze projecten 
maar ook over onze bestuursleden en Vrienden die ons steunen. Door ons 
online te volgen kunt u snel en makkelijk op de hoogte blijven van onze ac-
tiviteiten. Het is leuk om te schenken en fijn om een schenking te ontvangen. 
Mooier is nog het met elkaar delen van de momenten die laten zien wat 
we samen mogelijk hebben gemaakt. Omdat niet altijd al onze Vrienden 
aanwezig kunnen zijn bij het in gebruik nemen van de wensen, laten we dat 
online zien.  Zo zijn onze Vrienden toch betrokken bij deze mooie  
momenten. 

Help ons online groeien 

We willen graag online nog meer groeien. Het delen van onze berichten 
op de sociale media helpt om onze stichting bekend te maken bij een nog 
groter publiek én het helpt om meer Vrienden te werven en zo nog meer 
prachtige wensen te realiseren.

VRIENDEN OP  
SOCIALE MEDIA 

Stichting Vrienden  
van het Ommelander  
Ziekenhuis Groningen

Postbus 35
9679 ZG Scheemda
website: vriendenvanhetozg.nl
e-mail: info@vriendenvanhetozg.nl

KvK-nummer: 73511323
RSIN-nummer: 8595.54.120

NL38 INGB  0000 4822 02
NL80 INGB  0004 1346 06


