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Kiwanis-cheque van 20.500 euro voor de kinderen van het WZA
In augustus overhandigde Edwin Heuving van Serviceclub Kiwanis Assen een
cheque ter waarde 20.500 euro aan het WZA. Dit prachtige bedrag is de
totaalopbrengst van de Kiwanis Trofee en de Kiwanis TT-avond in 2016. Het
komt geheel ten goede aan het nieuw te bouwen Ouder- en kindcentrum van
het Assense ziekenhuis.
Het WZA wil op termijn een ouder- en kindcentrum ontwikkelen waarin vaders,
moeders en kinderen bij ziekte, onderzoeken en bevallingen zo min mogelijk van
elkaar gescheiden worden. Tijdens een schenking van de wereldberoemde
Kiwanispoppen op 2 juni jl. aan het WZA, maakte de Kiwanis Assen bekend dit
initiatief financieel te willen ondersteunen. De inrichting van een familiekamer in dit
nieuw te bouwen centrum is hét goede doel voor de komende jaren.
Al drie maanden later, in augustus, voegde de serviceclub de daad bij het woord
door de opbrengsten van de Kiwanis Trofee en de Kiwanis TT-avond van dit jaar aan
te bieden aan het WZA.
Extra’s
Kinderarts Alexander Sluijmer en bestuurssecretaris Pier Wijnja namen de cheque
enthousiast in ontvangst. In zijn dankwoord zei Wijnja: “Wij zijn bijzonder blij met
deze steun. Een ziekenhuis is geen commerciële instelling, wij kunnen ons reguliere
budget uitsluitend inzetten voor de stenen, mensen en middelen die de directe
patiëntenzorg ten goede komen. De Vrienden van het WZA en andere gulle gevers –
zoals nu Kiwanis – zorgen ervoor dat we wat extra’s kunnen doen voor onze
patiënten en bezoekers; zij zorgen voor de slagroom op de taart!”
Welzijn kinderen
De Kiwanis is een wereldwijde organisatie dat Serving the children of the world als
motto heeft. Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn
en de ontwikkeling van kinderen. Edwin Heuving: “De Kiwanis Assen heeft gekozen
voor de kinderen van het WZA omdat het een herkenbare doelgroep is in de eigen
regio. Deze € 20.500,- is pas een eerste bedrag, aangezien de Kiwanis Assen zich
gecommitteerd heeft aan een meerjarendoelstelling om deze ouder-kind-kamer te
realiseren.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Als u meer informatie wilt naar aanleiding van dit persbericht, kunt u contact opnemen met bureau
communicatie, tel. (0592) 32 56 08 of 32 51 56.
U kunt bijgesloten foto kosteloos gebruiken. Fotobijschrift: De cheque-overhandiging in de
wachtkamer van poli Kindergeneeskunde. V.l.n.r. Pier Wijnja, Edwin Heuving en Alexander Sluijmer.

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen bestaat sinds 1907 en heeft anno nu ongeveer 280 bedden en 1200 medewerkers. We
typeren onszelf als een middelgroot ziekenhuis waar artsen, collega's en patiënten elkaar kennen. Het WZA staat in het hart
van onze regio. Om die regio optimaal te bedienen doen we als vanouds waar we in uitblinken: we hebben korte lijnen, we
tonen onze betrokkenheid, en we bieden efficiënte en veilige zorg. Met huisartsen en andere zorgaanbieders uit de regio werkt
het WZA nauw en actief samen. De zorgvraag en de wensen van onze patiënt zijn daarbij leidend.
In 2015 ontving het WZA ongeveer 197.000 polikliniekbezoekers en waren er 24.000 opnames, waarvan circa 11.700
dagopnames.
Volg het WZA op www.wza.nl, Facebook, Twitter of YouTube

