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Wat leuk dat u ons zo trouw steunt. In 
deze nieuwsbrief veel informatie over de 
voortgang van al onze initiatieven, die 
we alleen met uw hulp kunnen realiseren!
 
Voor een heel bijzonder nieuw plan wil ik 
vooral uw aandacht vragen. Het betreft 
de TCU (Transitie Care Unit), een nieuw 

gebouw op ons terrein waar kinderen die 
eigenlijk niet meer in het ziekenhuis 
zouden moeten liggen, maar die ook nog 
niet goed thuis kunnen zijn, een tijdje 
kunnen wonen. 

TCU is een initiatief genomen door een 
van Emma’s eigen kinderartsen, Clara van 
Karnebeek. Zij heeft het concept van TCU 
ervaren toen zij in Canada in een kinder-
ziekenhuis werkte. Met familie,  vrienden 
en collegae waaronder Job van Woensel 
(hoofd IC Kinderen) is zij nu bezig om de 
TCU ook voor het Emma op te zetten.

Een TCU is voor Nederland een unicum. 
Voor de kinderen en hun ouders is dit initia-
tief natuurlijk goud waard: al veel eerder in 
een fijnere omgeving, bijna net zoals thuis, 
rustig uitzieken en weer wennen aan het 
gewone leven. Niet meer alle apparatuur 
en stress van het ziekenhuis om je heen! 

In feite laat de TCU zien, waar het Emma 
om draait: alles doen zodat zieke kin-
deren zo optimaal mogelijk kunnen leven. 

En het laat ook zien hoe bevlogen de staf 
is van het ziekenhuis: één van onze eigen 
kinderartsen komt niet alleen met een 
idee, maar creëert zelf een team om zich 
heen om het idee werkelijkheid te laten 
worden. 

In de nieuwsbrief leest u veel meer over de 
TCU. Over de nieuwe naam voor de TCU 
“Het Jeroen Pit Huis” bijvoorbeeld.

Maar ook over onze andere plannen, 
zoals de nieuwe intensive care voor pas-
geborenen. Wij richten ons, zoals u weet, 
altijd op drie pijlers: wetenschappelijk 
onderzoek, een fijne omgeving en psy-
chosociale steun. Allemaal zodat zieke 
kinderen beter worden én zich zo opti-
maal mogelijk blijven ontwikkelen. 
Uw steun, mentaal, financieel en met 
actie, is zeer gewaardeerd.  

Hartelijke groet,

René Kuijten
Voorzitter Stichting Steun Emma

beste faNs vaN het emma,

Met de zomer op komst denk je 
misschien niet zo snel aan de afgelopen 
kerstperiode, maar we willen graag 
Friends of the Brands in het (zomer)
zonnetje zetten. 

Op 14 december 2018 kwam Friends of 
the Brands op een wel heel bijzondere 
manier in actie voor het Emma. Ze organi-
seerden een Christmas & Charity gala in 
het Sofitel Legend The Grand Amsterdam.

De avond werd gepresenteerd door onze 

charity gala vOOr het emma

ambassadeur Daphne Deckers en door 
René Watzema. Er was een feestelijk 
diner, een optreden van Glennis Grace, 
een Kerst-dobbelspel én een veiling met 
unieke veilingstukken. 

Er is een bedrag van meer dan 30.000 
euro opgehaald én een heleboel cadeaus 
voor de kinderen in het Emma.

Stichting Steun Emma dankt Friends of the 
Brands heel hartelijk voor hun fantastische 
inzet!

het JerOeN Pit huis: 
eeN ‘biJNa thuis huis’ vOOr erNstig 
zieke kiNdereN eN huN families

Stichting Steun Emma omarmt een 
innovatief zorgproject. Een nieuw gebouw 
en een nieuw zorgconcept gericht op 
ernstig zieke kinderen en hun families. Om 
zich in een fijne, huiselijke omgeving in 
alle rust te kunnen voorbereiden op de 
moeilijke stap haar huis. Voorzien van de 
juiste specialistische zorg, en op 
loopafstand van het ziekenhuis.

Dit innovatieve project, een publiek pri-
vate samenwerking tussen het Emma Kin-
derziekenhuis, Het Leger des Heils en 
Stichting Van Karnebeek4kids, komt na 
een gedegen voorbereiding nu versneld 
in een volgende fase. De samenwerking 
tussen de projectpartners wordt geformali-
seerd en de eerste gesprekken over ver-
goedingen door zorgverzekeraars zijn 
gaande. De 7 miljoen euro benodigd 
voor de bouw en inrichting van het zorg-

verblijf wordt niet gesubsidieerd en zal  
via fond sen   werving gefinancierd moeten 
worden. 

Recent is er een grote gift aan het project 
gedaan door de erven van Jeroen Pit, de 
veel te vroeg overleden echtgenoot van 
Emilie van Karnebeek, voorzitter van 
Stichting Van Karnebeek4kids. Hun wens 
is om het project zijn naam mee te geven 
maar ook zijn levensmotto ‘om geluk 
zoveel mogelijk met anderen te delen’. 

Project TCU (Transitie Care Unit) heeft dus 
sinds kort een gezicht en een naam, en 
heet nu Het Jeroen Pit Huis. Hierdoor is de 
realisatie van het project weer een stap 
dichterbij gekomen.

Kijk voor meer informatie op 
www.projecttcu.nl

het verhaal achter de baby OP de billbOards
Sinds maart van dit jaar zijn op 
verschillende plekken in Amsterdam 
beelden van de te vroeg geboren 
Serah-Jane te zien op abri’s en bill-
boards. Op deze manier vragen we als 

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis 
aandacht voor de afdeling IC Neonato-
logie, die binnenkort wordt verbouwd om 
de faciliteiten en de zorg nóg beter te 
maken. We spraken de ouders van 

Serah-Jane over het verhaal achter de 
‘billboard-baby’.

Moeder Latoya was nog maar 29 weken 
zwanger toen op 26 december Serah-
Jane werd geboren. Gelukkig doet Serah-
Jane het goed na de geboorte. De 
verloskundige geeft haar vlak na de 
geboorte nog een ‘score’ van 0, maar al 
heel snel ze een 8. Latoya: “Ze liet ons 
onmiddellijk zien hoe sterk ze is.” 
Het werd nog een lange weg naar huis. 
Serah-Jane had een open ductus, een ver-
binding tussen de aorta en de longslagader 
die bij vroeggeboren baby’s soms niet van-
zelf sluit. De operatie hieraan zorgde ervoor 
dat Serah-Janes linker stemband verlamd 
raakte. Vader Rendell:  “Voor nu wordt er 
niks gedaan met haar stemband. Het zou 
vanzelf over kunnen gaan, en anders kan ze 
er rond de basisschool-leeftijd aan geholpen 

worden. We gaan nu naar het ziekenhuis 
dicht bij huis waar Serah-Jane verder kan 
aansterken. We horen daar wat de ver-
volgstappen zijn, maar we zijn weer een 
stukje dichter bij huis.”

Serah-Jane prijkt in de campagne ‘Maak 
ons nog beter’ van Stichting Steun Emma 
Kinderziekenhuis. Rendell: “We zijn ont-
zettend dankbaar dat we met Serah-Jane 

hieraan mee mogen werken, dat ze 
gezien wordt.” Latoya: “Op deze manier 
kunnen we mensen laten zien hoe het óók 
kan gaan. We willen mensen meegeven 
dat het belangrijk is om sterk te blijven, 
hoe moeilijk de situatie ook is.” 

Lees het hele verhaal van Serah-Jane  
en alles over de ‘Maak ons nog beter’  
campagne op www.steunemma.nl
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bedankt

“Het emma is een stukje van mij”
Revetha Collé beviel in 2016 van  
de tweeling Gyvan en Roshaun. 
Geboren met 26 weken, volgde voor  
de jongens en hun ouders een intensieve 
opname periode van in totaal vier 
maanden. 

“De periode in het ziekenhuis raakt me nog 
steeds. De artsen zeiden: “Je moet er over 
nadenken dat Gyvan het misschien niet over-
leeft.” Zoiets geeft je een andere kijk op het 
leven: dit is belangrijk, de rest doet er niet 
toe. Je laat dingen ook veel sneller los.” 

“Die hele periode in het Emma Kinderzieken-
huis is ook gewoon echt van ons. De sterke 
herinneringen die mijn man Rajiv Ryan en ik 
hebben. Het geluid, de geur van de IC Neo-
natologie. Als ik deze afdeling bijvoorbeeld 
in een tv- programma zie, dan ruik ik het 
weer, alsof ik er weer ben. Het Emma is een 
stukje van mij.”

Couplet Care
“Ik lag twee weken op een andere afdeling, 
gescheiden van mijn jongens. Ik word er 
emotioneel van als ik hoor dat er straks in de 
nieuw te bouwen  afdeling kamers komen 
waar moeder en kind bij elkaar kunnen ver-
blijven, ook als de moeder zelf zorg nodig 
heeft (couplet care, red.). Ik weet hoe het 
voelt om gescheiden te zijn! Heel mooi dat er 
sowieso aparte kamers komen zodat je niet 
te veel van de zorgen van andere ouders 
meekrijgt.”

Op www.steunemma.nl lees je hoe het nu 
gaat met Gyvan en Roshaun

Nicolette van Dam en Bas Smit lanceerden 
een limited edition sneaker- collectie. 15 euro 
per verkocht paar gaat naar drie kinder-
ziekenhuizen, waaronder het Emma 
Kinder ziekenhuis. De opbrengst komt in 
de vorm van speelgoed en attributen en 
speciale middagen voor de kinderen. 
Wat een bijzonder gebaar Nicolette en 
Bas, bedankt!

2 kinderen van Het emma

sneakers van niColette en bas

veel operaties, aandaCHt 
en goede zorg
Met 35 weken werd Aisha geboren. Ze 
lag nog maar net bij moeder Nynke op de 
borst toen ze alweer meegenomen werd: 
ze moest meteen geopereerd worden. 
Nynke Terpstra vertelt het verhaal van de 
nu 6-jarige Aisha. 

“De onder- en bovenkant van Aisha’s 
slokdarm zaten bij de geboorte te ver uit 
elkaar: een slokdarmafsluiting. Tijdens 
de operatie hebben ze deze twee losse 
onderdelen naar elkaar toe getrokken. 
Door de naden van de slokdarmdelen 
aan elkaar vast te maken, ontstond er 
een soort zandlopervorm. Daarom moet 
Aisha ook iedere keer geopereerd 
worden; om die naden op te rekken 
zodat haar slokdarm niet vernauwt. 

Het gaat nu redelijk goed met Aisha. Het 
afgelopen half jaar heeft ze zeven opera-
ties gehad waarvan drie met spoed. Ze 
kan eten maar ze heeft nog steeds last van 
ontstekingen. Gelukkig hebben we goed 
contact met haar maag-darm-lever kinder-
arts, die heel empathisch maar toch duide-
lijk en zonder omhalen communiceert. Fijn 
voor Aisha, maar ook voor mij als moeder. 

Samen met Aisha heeft de medisch peda-
gogisch medewerker een speciaal plan 
gemaakt. Aisha ervaart het infuus name-
lijk als iets heel traumatisch. Hierdoor 
raakt ze in paniek als mensen haar aan-

raken. Dankzij het protocol begrijpt het 
verplegend team Aisha veel beter. Ze 
laten haar nu ook zelf bepalen hoe ze met 
het infuus om wil gaan, heel lief van ze. 
Die steun en oprechte aandacht voor 
Aisha én voor ons voelt echt als een warm 
bad. Aisha zal nog vele operaties moeten 
ondergaan maar het is fijn om te weten 
dat er zulke warme mensen in het zieken-
huis werken. Hier worden kinderen als 
kinderen gezien en gelukkig niet alleen 
als medisch object.”

Op www.steunemma.nl lees je het hele 
verhaal van Aisha

mFas loterij muizenknuFFel op valentijnsdag rotary Club amsterdam-arena

Vanwege de heropening van Luud’s fietsen-
winkel en -herstelbedrijf op het terrein van 
het Amsterdam UMC, locatie AMC, ver-
kocht Luud loten. De gelukkige winnaar 
kreeg een mooie nieuwe fiets! Met de ver-
koop van de loten haalde Luud een fantas-
tisch bedrag van 1.141 euro op voor de 
nieuwe afdeling IC Neonatologie. 

De Medische Faculteit der Amsterdamsche 
Studenten (MFAS) organiseerde een nieuw-
jaarsloterij ten bate van Steun Emma, en 
met de verkoop van de loten haalden ze 
een prachtig bedrag van 690 euro op 
voor de nieuw te realiseren afdeling IC 
Neonatologie. Bedankt!

Op 14 februari was het Valentijnsdag en 
dat werd ook in het Emma Kinderzieken-
huis gevierd!  Omdat Valentijnsdag in  
het teken van de liefde en van knuffelen 
staat, kregen de kinderen deze vrolijke mui-
zenknuffel, geschonken door Jessica van  
Ackooij van Nine&Co. Bedankt voor dit 
lieve gebaar!

Rotary Club Amsterdam-Arena hield op 11 
december 2018 een benefietavond voor 
het Emma. Een muzikale avond vol gospel 
en soul, een veiling met unieke stukken en 
tot slot een diner. Er werd een geweldig 
bedrag van 6.200 euro opgehaald voor 
de afdeling IC Neonatologie. Heel veel 
dank!

daniël
“Is het echt waar dat het kikkers kan 
regenen?” Ik heb Daniël net een uur rekenles 
gegeven, maar hij wilde graag als afsluiter 
nog wat vragen aan mij stellen. We zoeken 
het samen op en ik leg hem uit dat als een 
windhoos over meren, beken en rivieren 
trekt, kikkers kunnen worden opgezogen en 
het verderop, als de hoos in kracht afneemt, 
inderdaad kikkers kan regenen. 

“Oké , grappig”, zegt Daniël, “en hoeveel 

verdien je per maand”. Hij is teleurgesteld 
als ik hem dat niet wil vertellen.

De 16-jarige Daniël is een van de leerlingen 
die elke week een paar uur gedialyseerd 
moet worden op de afdeling Kinderdialyse. 
Hierdoor mist hij een dag school. Daarom 
krijgt hij in het ziekenhuis ondersteuning bij 
zijn schoolwerk. Aan bed. 

Naast rekenen doen we natuurlijk ook 
andere vakken. Soms Nederlands, soms 
theorie detailhandel. Hierdoor is inmiddels 

ook mijn kennis van distributiecentra en  
artikelpresentatie een stuk groter geworden.

Uiteraard beantwoord ik ook zijn andere 
vragen. Als het kan. Vaak wil Daniël van alles 
weten over mijn leven. Of ik wel eens ruzie 
met m’n baas heb. En waarom ik in gods-
naam met de fiets naar m’n werk ga terwijl ik 
ook een auto heb.

Ik stel Daniël ook vragen. Regelmatig 
vraag ik hoe het eigenlijk met hem gaat. 
“Gewoon”, zegt hij altijd, “goed”. Onder-

tussen help ik hem met het opplakken van 
een Emma-pleister. Deze zorgt voor een 
plaatselijke verdoving op de huid. 

“Weet je nou al waar je later wil werken?”, 
vraag ik dan. “Nee, nog niet”, antwoordt 
hij, “maar een ding weet ik zeker. Ik ga 
nooit met de fiets.”

Onze nieuwe columnist Tim Kallenbach is 
Consulent Onderwijsondersteuning Zieke 
Leerlingen en geeft les aan kinderen in 
het Emma Kinderziekenhuis. 

aCtie van Fietsendokter luud  

Foto: Hanna Heijt, Stichting Earlybirds

190515_Nieuwsbrief Emma juni 2019 I Totaal v3.1 HR.pdf    2



bedankt

3 nieuws uit het emma

OnderzOek naar de Ontwikkeling van te vrOeg gebOren kinderen
Sarit van Veen, neuropsycholoog en 
onderzoeker in opleiding bij Amsterdam 
UMC, onderzocht de ontwikkeling van 
ernstig te vroeg geboren kinderen en hun 
ontwikkeling op de vroege schoolleeftijd. 
De motorische, cognitieve en schoolse 
ontwikkeling werden hierbij onderzocht 
bij kinderen tot 8 jaar. Daarnaast keek 
ze naar de ondersteuningsbehoefte van 
deze kinderen. 

“Ouders van ernstig te vroeg geboren kin-
deren hebben veel vragen en zitten vaak 
met onzekerheden: hoe gaat mijn kind 
zich ontwikkelen, wat kunnen we als 
ouders verwachten, hoe kunnen we ons 
kind ondersteunen? Met ons onderzoek 
proberen wij meer inzicht te verkrijgen 
over de vroegschoolse ontwikkeling van 
deze kinderen, zodat we ouders (en leer-
krachten) ook beter kunnen informeren. 

Het onderzoek richtte zich in het bijzonder 
op de periode waarin de meeste kinderen 
de overstap maken van de kleuterklas 
naar groep 3. Uit eerder onderzoek is 
gebleken dat dit een lastige periode kan 
zijn. Er worden dan meer eisen gesteld 

aan de kinderen: ze moeten bijvoorbeeld 
langer opletten en stilzitten. We zagen dat 

zowel de cognitieve als motorische scores 
lager waren dan gemiddeld bij vijf jaar. 

In het levensjaar van vijf naar zes jaar oud 
kreeg 61% van de kinderen een vorm van 

ondersteuning: binnen de gezondheids-
zorg en/of op school. Dit laat zien dat 
dit een kwetsbare periode is voor de ern-
stig te vroeg geboren kinderen. De 
ondersteuning op school werd onafhan-
kelijk van ons programma geïnitieerd 
door leerkrachten zelf. De kinderen  
die ondersteuning op school kregen, 
scoorden bij ons onderzoek ook lager  
op de intelligentietest. Dit geeft dus aan 
dat leerkrachten goed signaleren welke 
kinderen extra ondersteuning nodig 
hebben.”

Het onderzoek van Sarit legt de basis 
voor volgende studies: “Naar aanleiding 
van dit onderzoek zijn mijn collega’s 
momenteel bezig met Power Move!: een 
interventiestudie die de motorische vaar-
digheden probeert te verbeteren, ook op 
deze vroege schoolleeftijd.”

Het onderzoek van Sarit werd mogelijk 
gemaakt door de bijdrage van Stichting 
Steun Emma naar aanleiding van de WAR 
(Wetenschappelijke Adviesraad) -ronde. 
Meer over de WAR-ronde en het onder-
zoek van Sarit lees je op steunemma.nl.

Levi Acheampong, aanvoerder van Ajax O11, 
bedacht een actie om met doelpunten geld te 
verdienen. Hierdoor raakte de onderbouw van 
de Ajax-jeugd in een felle strijd verwikkeld om 
zoveel mogelijk te scoren. Zo verdienen ze geld 
om cadeautjes te kopen voor zieke kinderen én 
om een Ajax Playground in het Emma te 
bouwen.

ajax-jeugd dOelpuntenactie basisschOOl de springplank emma’s lentetOer Osv amsterdam 100 jaar drying little tears 

Basisschool De Springplank uit Uithoorn 
organiseerde een grote actiedag! In elk 
schoollokaal  was wel iets te doen waarmee 
geld werd opgehaald. Er werden  tweede-
hands en zelfgemaakte spulletjes verkocht, 
je kon je nagels laten lakken en er was een 
hindernisbaan aangelegd. Dit alles leverde 
het prachtige bedrag van 1000 euro op!

Op 14 april hielden onze vrienden van Toer-
fietsclub Weesp voor de twaalfde keer 
Emma’s Lentetoer. De deelnemers fietsten voor 
de nieuwe afdeling IC Neonatologie. Orga-
nisator Jan Calis: “De tocht heeft minimaal 
2000 euro opgebracht. Samen hebben we 
het Emma weer een stukje beter gemaakt!” 
Bedankt voor het mooie initiatief Jan!

In januari organiseerden onze trouwe actie-
voerders van OSV Amsterdam (Oostzaanse 
Sport Vereniging) ter ere van hun 100-jarig 
bestaan een bijzondere voetbalwedstrijd 
ten bate van het Emma: OSV Legends tegen 
Ajax Klassieke veteranen. Ook werden er 
twee door Ajax gesigneerde shirts geveild. 
Het was een geslaagde en sportieve dag!

In december 2018 kwam Drying Little Tears 
- Regine Sixt Children’s Aid Foundation van 
Sixt autoverhuur in het kinderziekenhuis langs 
met een heleboel mooie cadeaus voor de 
kinderen in het Emma. Wat een mooie kerst-
gedachte, bedankt! 

Ontwikkelingen in het emma kinderziekenhuis 

Langzaamaan groeien we naar een Emma 
wat het grootste kinderziekenhuis van het 
land is en, nog belangrijker, waar je voor 
elk probleem met je kind terecht kan. Dat is 
bijzonder in Nederland en heel wenselijk. 
Het komt bijna nooit meer voor dat als je in 
het Emma Kinderziekenhuis moet worden 
opgenomen, dat je maar één specifieke 
aandoening hebt en ook maar één type 
klacht hebt. Bijna altijd zijn er verschillende 

specialisten nodig, die elk weer het op hun 
vakgebied experts moeten zijn. En dat lukt 
ons! Maar ook is de zorg op het niveau van 
het kind zo ongelooflijk belangrijk, net zoals 
volop aandacht voor het gezin. Want zo’n 
ziekte of zo’n ziekenhuisopname, dat doet 
wat met je, zowel in het ziekenhuis, als 
daarna. Niet alleen met de patiënt zelf, hoe 
groot of klein ook, maar net zo goed met de 
hele familie er om heen.

Naast de fusie waren er de afgelopen 
maanden heel wat veranderingen op de kin-
derafdelingen zelf. Zo hebben we bijvoor-
beeld voor een betere kwaliteit van zorg de 
kinderafdelingen voortaan op specialisme in-
gedeeld in plaats van op leeftijd. Op de 
afdeling IC Kinderen werkt inmiddels al een 
hecht team van AMC-ers en VUmc-ers, terwijl 
de andere kinderafdelingen pas sinds een 
maand of drie met een andere indeling te 
maken hebben. Daarnaast veranderde er 
heel wat aan VUmc zijde, waarbij de kinder-
afdeling daar nu Emma Stad heet. Zo zijn 
we één kinderziekenhuis, maar wel op twee 
locaties. De grootste verbouwing komt er nog 
aan. Alle lichten staan op groen voor de 
nieuwe couveuse afdeling. Dat wordt de 
mooiste afdeling van het land, met eigen 
kamers voor alle pasgeborenen en kamers 
voor twee- of drielingen. En vaders en moe-
ders, zelfs als de moeder ziek is, kunnen er 
telkens bij zijn. Het duurt wel even zo’n  
verbouwing, middenin een ziekenhuis dat 
volop  in bedrijf is, dus pas in 2023 is deze 
echt helemaal af. Maar dan hebben we ook 
een totaal nieuw Emma Kinderziekenhuis, 
een ziekenhuis waar heel Nederland trots op 
kan zijn.

Hans van Goudoever, hoofd 
Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC 

gOOdiebags vOOr Ouders 
Wanneer ouders met hun kind de afdeling
IC Neonatologie mogen verlaten is dat 
een bijzondere dag! Daarom biedt Stich-
ting Steun Emma deze ouders een 
goodiebag aan met gesponsorde pro-
ducten. In de tas van Sticky Lemon zitten 
onder andere een rammelaar van Anne-

Claire Petit, een speendoekje van KOEKA 
en een verzorgingsproduct van Naïf.

Daarnaast kunnen ouders de tas gebruiken
om waardevolle spullen in mee te nemen 
die zij in de loop van het verblijf in het 
Emma Kinderziekenhuis hebben verzameld.

een ziekenhuis waar heel Nederland trots op 
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Laat het Leven doorgaan
Wilt u nalaten aan Stichting Steun Emma 
Kinderziekenhuis? Neem dan contact met 
ons op! U kunt het organiseren bij de 
notaris middels een testament. Uw bijdrage 
wordt besteed aan hoogwaardig weten-
schappelijk onderzoek, psychosociaal wel-
zijn en optimale faciliteiten binnen het 

Emma voor de kinderen en hun ouders. 
Onze doelstelling is: voor elk kind de beste 
toekomst! Voor deze ambities hebben we 
uw steun hard nodig. Laat het leven door-
gaan. Steun ons, zodat ernstig zieke kin-
deren het maximale uit hun toekomst 
kunnen halen.

bedankt

4 acties voor het emma

Wilt u ook (bedrijfs)donateur worden? Neem dan contact met ons op via steunemma@amc.nl 

WiJ danken aLLe donateUrs en sPonsors voor 
hUn gULLe biJdragen. de aFgeLoPen Periode  
hebben de voLgende ParticULieren, bedriJven en 
organisaties het emma kinderZiekenhUis gesteUnd 

bedriJven en organisaties 
Ajax Foundation – Amsterdam • Albert Heijn BV – Zaandam • André Kuipers 
Stichting – Vijfhuizen • Artis – Amsterdam • Aqualectra B.V. – Heerhugowaard • 

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. – Amstelveen • Bert 
Lammers B.V. – De Kwakel • British Telecom – Amsterdam • Casha 

Administratiekantoor - Amsterdam • Converse Netherlands BV – 
Hilversum • Christine Bader Stichting – Arnhem • Criteo BV – 
Amsterdam • Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve 
Neurorevalidatie B.V. – Woerden • DR&DV Media Services – 

Amsterdam • Eerste Hulp voor Fietsreparaties – Amsterdam • EHM 
Shared Services BV – Amsterdam • EPMC Europe B.V. – Amsterdam 
• EY – Amsterdam • Flow Traders BV – Amsterdam • Friends of the 
Brands – Amsterdam • G&S Vastgoed – Amsterdam • Nederlands 

Genootschap van Estate Planners – Bussum • Henkelman B.V. – ‘s Hertogenbosch • 
Hotel Okura – Amsterdam • Grand Hotel Huis ter Duin – Noordwijk • Hotel Hyatt 
Regency – Amsterdam • Imps&elfs – Lelystad • JFK Media – Amsterdam • Joe Public 
– Amsterdam • Koeka – Bussum • K.N.V.B. – Zeist • Little Hero – Heemstede • 
L.V.C. Dr. C.J. Vaillantfonds – Almere • MFAS (Medische Faculteit der Amsterdamsche 
Studenten) – Amsterdam • NAÏF CARE B.V. – Den Haag • Ned. Prov. v.d. 
Congregatie Dochters O.L.V. van het Heilige Hart – Tilburg • Nike Emea Logistics 
Center – Laakdal • Noppies – Lelystad • O.S.V. – Amsterdam • Pronk Juweel – 
Weesp • Queenmum– Lelystad • Rotary Club Amsterdam Arena – Amsterdam • 
Rotaryclub Bussum – Bussum • Springschans basisschool – Uithoorn • STER – 
Hilversum • Sea Palace – Amsterdam • Spinath Wakkie B.V. – Amsterdam • 
Stichting Bada – Amsterdam • Stichting Boschuysen – Den Haag • Stichting Corbello 
– Amsterdam • Stichting Damiano – Den Dungen • Stichting Elise Mathilde Fonds – 
Maarsbergen • Stichting Famous City – Amstelveen • Stichting IMC Goede Doel – 
Amsterdam • Stichting Kinderleukemie Nederland – ‘s Hertogenbosch • Stichting 
Louise Vehmeijer – Amsterdam • Stichting Moojs – Amsterdam • Stichting RK Beheer 
– Aardenburg • Stichting The Dutch4Kids – Spijk • Stichting Vodafone Netherlands 
Foundation – Amsterdam • Stichting Witte Bedjes Het Parool – Amsterdam • 

Supermom – Lelystad • The Amsterdam Bracelet – Amsterdam • ToerFietsClub 
Weesp – Weesp • Torello Stiftung – Liechtenstein • De Tijdstroom Uitgeverij BV – 
Utrecht • Total – Oss • Tyrsday – Amsterdam • Vereniging Ouders van 
Couveusekinderen (VOC) – Rotterdam • VriendenLoterij – Amsterdam • Vygon 
Nederland BV – Valkenswaard • Walk in Media – Amsterdam • Wijs & Van 
Oostveen BV – Amsterdam • Zwart Wit’63 – Harderwijk  
Plus alle overige bedrijven en organisaties.

ParticULieren
J.M. Acosta Santamaria • Fam. Baars-Hage – Wijlre • Benjamin en Anne-marie 
Bakker – Amsterdam • Dhr. A.A. Baron van Dedem – Amstelveen • Mevr. N. Gregoire 
– Eesergroen • Mevr. C.H. Hazelhoff – Amsterdam • Norah van Lottum – Amsterdam 
• Dhr. J.W. Lubbers – Amsterdam • Dhr. C.T. Mok – Amsterdam • Dhr. G. Overdijkink 
– Baambrugge • Fam. M.E. Peters – Vinkeveen • Aram van de Rest – Amsterdam • 
Mevr. G.F.J.T. van Sirtema – Ommen • Dhr. E.P.M. Roorda – Nigtevegt • Bas Smit 
– Amsterdam • Dhr. F.M.J.A. Timmer – Laren • Mevr. S. Verschoor • Dhr. A.J. 
Vlasman – Blaricum • Dhr. C.W. van der Wijk – Amsterdam• 
Plus alle overige particulieren.
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 Hans van Goudoever 
 Tim Kallenbach
adres Meibergdreef 9 
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© Alle teksten en foto’s in deze uitgave zijn eigendom van Stichting 
Steun Emma Kinderziekenhuis. Deze mogen niet worden verveel-
voudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of 
gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de stichting.

Een uitgave van deze Nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar.

deZe bedriJFsdonateUrs dragen het emma een Warm hart toe

U kunt het emma op verschillende manieren steunen:

 Word donateur via www.steunemma.nl 
 neem stichting steun emma kinderziekenhuis op in uw nalatenschap,
 kijk op www.steunemma.nl/nalatenschap
 Fiscaal voordeel? kijk op www.steunemma.nl/particuliere-donateur
 Wij zijn ook bereikbaar per mail via steunemma@amc.nl 
 en via 020-5663933.

steUn het emma

nicoLette en saar in actie 
Namens The Amsterdam Bracelet zetten 
Sarah Lingg, Nicolette van Dam en hun 
mannen zich al jaren in voor het Emma 
Kinderziekenhuis.

The Amsterdam Bracelet is een stoere arm-
band, met de drie kruisjes van Amsterdam. 
Naast de verkoop van de armband wilden 
de vier initiatiefnemers nog iets extra’s doen.

Als ouders dragen Sarah, Nicolette en hun 
mannen een warm hart toe aan kinderen 
die een steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken. En zo besloten de vier dat een 
deel van de opbrengst van de armbanden 
voor het Emma Kinderziekenhuis bestemd is.

De opbrengst wordt niet in de vorm van 
een donatie overgemaakt, maar er wordt 

goed gekeken naar de behoeftes van de 
kinderen. Het team van The Amsterdam 
Bracelet heeft dan ook nauw contact met 
de Psychosociale afdeling in het Emma, 
om af te stemmen wat er gegeven wordt. 
Denk daarbij aan speelgoed, maar ook 
aan spellen als middel om te praten over 
de dood of verwerking van een ziekte-
proces. Daarnaast organiseert het viertal 

een paar keer per jaar een event waar 
alle cadeaus aan de kinderen gegeven 
worden. Aangevuld met een heerlijke 
ongedwongen lunch waar de kinderen en 
hun ouders in de watten worden gelegd.

In maart namen Saar en Nicolette een kijkje 
op de IC Neonatologie. Bekijk de video op 
steunemma.nl

norah amsterdammertJe 

van het Jaar!
De 14-jarige Norah van Lottum zet zich 
sinds vorig jaar in voor Stichting Steun 
Emma Kinderziekenhuis. Ze kwam in actie 
om prik cadeautjes aan de kinderen in het 
ziekenhuis te kunnen doneren. Met haar 

acties won ze de verkiezing van ‘Amster-
dammertje van het jaar’ en ontving ze van 
Burgemeester Femke Halsema de beker.

Gefeliciteerd Norah! 

Stichting steun
bankrekeningnUmmer nL67 abna 0546 9312 35

Van Leeuwen - Rietberg Stichting

Amsterdam

voLg ons oP sociaL media 
 steunemma

 Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
 steunemma

het laatste nieuws in uw mailbox
Wilt u op de hoogte blijven van de acties voor het Emma Kinderziekenhuis? 

Geef dan uw mailadres op voor onze digitale nieuwsbrief via steunemma@amc.nl 

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek via 
steunemma@amc.nl of 020-5663933
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