Jaarverslag 2013 Stichting Speranza
Ontstaan:
Opgericht door Bob, Mark en Carole van der Sluijs, ter nagedachtenis aan mijn vrouw en onze
moeder Fredy van der Sluijs-Kaub. Speranza is een Roemeens woord en betekent hoop.
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Voorzitter
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Pennigmeester

: Bob van der Sluijs
: Mark van der Sluijs
: Carole van der Sluijs

Ons Doel:
Fondsen werven voor de palliatieve afdeling van het Daniel den Hoed oncologisch centrum te
Rotterdam. Om zo te zorgen voor een zo prettig mogelijk verblijf op deze afdeling. Met als
uiteindelijke doel de beslommeringen van de patiënten enigzins te verzachten en zich weer even
mens te voelen ipv patiënt.

Waarom onze betrokkenheid:
Bij Fredy werd in mei 2011 blaaskanker geconstateerd, ze heeft diverse behandelingen en opnames
ondergaan op de palliatieve afdeling van Daniel den Hoed. De schoonheidsbehandelingen waren
voor haar een lichtpuntje tijdens deze zware periode. Wij hebben dus met eigen ogen kunnen
constateren wat deze kleine gebaren voor een patiënt kunnen betekenen.

Projecten 2013:
1) 13 nieuwe flatsreens, met 5 jaar gratis TV kijken en onderhoud (gerealiseerd op 22-2-2013)
2) Bekostigen van 3e kwartaal 2013 schoonheidsbehandelingen aan de patiënt
(realisatie 2-7-13)
3) Bekostigen van 4e kwartaal 2013 schoonheidsbehandelingen aan de patiënt
(realisatie 28-10-13)

Ons doel voor 2014:
-Bekostigen van minimaal 2 kwartalen schoonheidsbehandelingen aan de patient, kosten € 7.000,voor 2 kwartalen
- Bekostigen van bijdrage aan Kunstzinnige therapie voor de patiënt, totale kosten € 25.000,- voor
een heel jaar, dit zal grotendeels bekostigd moeten worden door externe fondsen
- Bekostigen van bijdrage aan Zorg en welzijn, er is behoefte aan diverse zaken o.a. E-readers, tablets
en vernieuwing van diverse materialen. De kosten zijn € 2500,00

Hoe willen wij dit bereiken:
Eigen inbreng: diverse evenementen en statiegeldboxen bij diverse supermarkten, aanschrijven
fondsen en rotary clubs, oprichting club van 50, deelname braderieën
Nodig extern: donateurs, bedrijvensponsors en meer ideeën geldstroom, evenementen en acties

Visie en missie tot en met 2017:
Wij blijven ons inzetten voor de patiënten op de palliatieve afdeling van Daniel den Hoed totdat de
verhuizing naar Erasmus MC een feit is. Vanaf 2016 zullen wij, in overleg met de Daniel den Hoed
stichting, bekijken wat er vanaf 2017 nodig is voor de patiënt. Ons belangrijkste doel blijft
ondersteuning in de bekostigen van de schoonheidsbehandelingen. Totale kosten hiervoor bedragen
per jaar € 14.000.-. Daarnaast zullen wij bij genoeg financiële middelen ook participeren in de kosten
van kunstzinnige therapie. Totale kosten hiervan bedragen per jaar € 25.000,-.

