
JAARVERSLAG 2020



De invloed van het coronavirus op ons dagelijks leven en het leven in ons ziekenhuis is groot geweest in het  
afgelopen jaar, zowel voor patiënten, hun naasten en al de zorgmedewerkers. Aandacht voor elkaar en voor onze  
omgeving is in deze tijd nóg belangrijker geworden. Wij zijn trots dat wij als Franciscus Vriendenfonds juist in 2020  
een bijdrage konden leveren aan het veraangenamen van deze omgeving en het verbeteren van de zorg.

Dankzij onze donateurs hebben we prachtige projecten gerealiseerd en kijken we terug op een bijzonder jaar.  
Zonder hun steun was dit niet mogelijk geweest. Wij danken iedereen daarvoor heel hartelijk. In dit jaarverslag leest  
u wat er in 2020 mogelijk is gemaakt door Franciscus Vriendenfonds in samenwerking met al onze donateurs en  
sponsoren.
 
Samen maken we het verschil!

Hans Schrijver – Voorzitter Franciscus Vriendenfonds
Marjolein Tasche – Bestuurslid Franciscus Vriendenfonds, voorzitter Raad van Bestuurd Franciscus Gasthuis & Vlietland
Gert-Jan Braunstahl – Bestuurslid Franciscus Vriendenfonds
Wouter Vreeman – Penningmeester Franciscus Vriendenfonds

VOORWOORD



Eenmalige donateurs  

          Particuliere vrienden

     Stichtingen en fondsen
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9
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Totaal ontvangen in donaties € 112.784,-
           Totaal besteed aan projecten € 109.531,-

Aantal gerealiseerde projecten

      Aantal giften en acties (zakelijke) donateurs

FEITEN EN CIJFERS



Afleiding voor onze  
jongste patiënten
Op de Kinderafdeling staat 
een digitale spel tafel waar 
onze jongste patiëntjes  
mee kunnen spelen tijdens 
hun verblijf. 

Dankzij de steun van onze 
donateurs hebben wij in 
2020 prachtige projecten 
gerealiseerd. Wij zijn trots! 

Gekleurde infuuszakken
Versierde infuuszakken  
in alle kleuren. Dit maakt 
het infuus iets minder 
spannend voor de kinderen 
in ons ziekenhuis.

In beweging
Op de Geriatrische Trauma 
Unit komen patiënten vanuit 
hun (rol)stoel in beweging 
door virtueel een fietstocht 
te maken. Dit kan zorgen 
voor een sneller herstel.

Bijzonder ‘uitzicht’
De wachtkamer van de 
afdeling Interne Genees
kunde / Nefrologie is 
voorzien van levensecht 
raamfolie. Patiënten  
hebben nu uitzicht over 
de skyline van Rotterdam. 
Dit maakt het wachten 
een stuk aangenamer.

Mondharmonicatherapie 
voor longpatiënten
Aan patiënten met COPD 
is mondharmonicatherapie 
gegeven door logope
disten. Op deze manier 
wordt de conditie van de 
ademhaling verbeterd en 
ontstaat er meer controle 
over de ademhaling.

Indorama Ventures schenkt  
groot bedrag voor onderzoek
Indorama Ventures Europe B.V. 
heeft een bedrag van € 85.000, 
gedoneerd. Met deze donatie 
wordt een tweetal onderzoeken 
ondersteund, welke beiden  
gerelateerd zijn aan het corona
virus. Het bedrag wordt verdeeld 
over het onderzoek naar de  
Elektrische neus (eNose) en 
zuurstoftoediening met Optiflow.

Rode rozen voor  
medewerkers
Als blijk van waardering  
tijdens de coronacrisis heeft  
al het personeel van ons  
ziekenhuis een prachtige rode 
roos gekregen. 



Tegoedbon voor  
koffie of thee
Bezoekers ontvingen een 
waardebon voor een gratis 
kopje koffie of thee.  
Zo werd een bezoek aan 
het ziekenhuis veraan
genaamd tijdens de  
coronacrisis.

Aandacht voor patiënten  
op bijzondere dagen
Bijzondere dagen zoals 
Moederdag, Sinterklaas en 
Valentijnsdag zijn niet 
ongemerkt voorbij gegaan. 
Patiënten ontvingen wat 
lekkers en extra aandacht.

iPad Intensive Care
De IC heeft de beschikking  
over een IPad voor communi
catie met patiënten die niet 
kunnen praten omdat zij aan  
de beademing liggen.  
Op deze Ipad zit een app  
waarmee patiënten letters 
kunnen aanwijzen, zelf kunnen  
schrijven en met pictogrammen 
aankunnen geven wat ze  
bedoelen. 

Kiwanispoppen voor patiëntjes
De Kinderafdeling van  
Franciscus Gasthuis heeft op  
23 januari een groot aantal  
Kiwanispoppen ontvangen van 
Kiwanis Club Rotterdam Zuid en 
Waterweg Noord. De Kiwanis
poppen worden gebruikt om 
patiëntjes uit te leggen wat er 
precies gaat gebeuren.

Magische droomdeurtjes  
voor kinderen
De Kinderafdeling van Franciscus 
Gasthuis heeft 15 Droomdeurtjes  
in ontvangst genomen.  
Caylyn (9) wilde graag iets doen 
voor kinderen in het ziekenhuis.  
Ze schreef een brief naar Droom
deurtjes. Zo hebben de kinderen, 
die nu minder bezoek ontvangen,  
er toch een vriendje bij. 

Rotterdamse speelkleden  
voor Fransje Plukkebol 
Fransje Plukkebol, het kinder
dagverblijf van Franciscus 
Gasthuis, heeft van CityPlay 
twee Rotterdamse speel
kleden ontvangen. Op de 
kleden zijn straten en belang
rijke plekken van het Rotter
damse centrum te zien. 



We hebben in 2020 veel hart
verwarmende gebaren en giften 
ontvangen van particulieren en 
bedrijven. Dat heeft ons meer dan 
goed gedaan. Dank aan iedereen 
die aan ons heeft gedacht.

Draagt u ons ziekenhuis ook een 
warm hart toe? Word Vriend! 
Samen maken we het verschil. 
www.franciscus.nl/vrienden

BEDANKT



Franciscus Vriendenfonds
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
fondsenwerving@franciscus.nl
010 893 4105

Franciscus Vriendenfonds heeft als doel het 
verblijf van patiënten te veraangenamen in  
Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ook wordt er 
een bijdrage geleverd aan zorginnovaties. 

Wij zijn door de Belastingdienst aangewezen 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling 


