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Nieuw ziekenhuis, nieuwe
vriendenclub
In het weekend van 30 juni wordt het
Ommelander Ziekenhuis in Scheemda in
gebruik genomen. Een nieuw ziekenhuis voor
de patiëntenzorg in Noord- en OostGroningen. Het ziekenhuis verhuist de zorg
naar het nieuwe gebouw in Scheemda en sluit
de gebouwen in Delfzijl en Winschoten.

van het nieuwe ziekenhuis verdienen evenveel
zorg en aandacht van ons als in de huidige
situatie.
Uiteraard houden we u op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen, via de nieuwsbrief of
langs andere weg.
Het Ommelander Ziekenhuis scoorde een 33e
plaats op de landelijke lijst van beste
ziekenhuizen en is daarmee volgens het AD
het beste ziekenhuis van Groningen!
We gaan graag, samen met u, door voor ons
nieuwe ziekenhuis in Scheemda!
Emme Groot, voorzitter

Rondleiding nieuwbouw trekt veel
donateurs
Als dank voor hun steun organiseerden we
samen met het bestuur van de Vrienden van
Delfzicht vorig jaar een rondleiding voor de
donateurs van beide Stichtingen op de
nieuwbouwlocatie.
De rondleidingen vonden plaats op 30
september en 14 oktober en werden goed
bezocht. Bijna 100 donateurs van de Vrienden
van Lucas maakten gebruik van de
mogelijkheid alvast een kijkje te nemen in de
nieuwbouw.
Het ziekenhuis in Scheemda wordt ons
gezamenlijke ziekenhuis. Reden voor de
besturen van de stichtingen Vrienden van het
Delfzicht en Vrienden van het Lucas om de
koppen bij elkaar te steken en zich te
bezinnen op deze situatie. Al snel kwamen we
tot de conclusie dat het goed zou zijn een
nieuwe Vrienden-stichting op te richten.
Samen treffen we nu de voorbereidingen om
dit samengaan per 1 januari 2019 te
effectueren.
Er is ons veel, zo niet alles, aan gelegen om
alle donateurs mee te nemen naar de nieuwe
stichting. Immers, het gaat om ons
gezamenlijk nieuwe ziekenhuis en onze
activiteiten voor de patiënten en bezoekers

een nieuwsbrief van de Vrienden van het
Lucas in de wachtkamer bij de oogarts zag
liggen. Janneke: ‘Ik vond het heel leuk
uitgenodigd te worden voor de rondleiding.
We waren met een groepje van negen al gauw
anderhalf uur onderweg. Alles was goed
geregeld en er was heel veel te zien. Zo
kregen we een beetje meer een idee bij het
nieuwe ziekenhuis. ’

Arend Eefting is 20 jaar donateur bij de
Stichting Vrienden van Lucas. Zijn vrouw is
ook al sinds die tijd gastvrouw in het
ziekenhuis. ‘Ik vond dit een mooi initiatief
richting de donateurs’, zegt Arend. ‘Het was
zeker de moeite waard en erg interessant. Je
ziet en leest wel dat er gebouwd wordt, maar
tijdens de rondleiding kregen we pas echt een
goeie indruk van hoe groot en ingenieus het
nieuwe ziekenhuis wordt.’
Ook Janneke Middelkamp draagt het
ziekenhuis een warm hart toe. Zij besloot drie
jaar geleden donateur te worden, toen ze
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Met klein cadeautje even de pijn
vergeten
De afdeling Spoedeisende Hulp van het
ziekenhuis besteedde de gift van de Vrienden
van Lucas aan kleine cadeautjes voor de
kinderen. Jonge kinderen die op de
Spoedeisende Hulp
komen zijn vaak
verdrietig of bang.
Bijvoorbeeld
omdat ze pijn
hebben vanwege
een gebroken arm
of omdat ze erge
buikklachten
hebben. Met het
kleine cadeautje vergeten ze die pijn weer
even.

