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Kinderrevalidatiespeeltuin Sint
Maartenskliniek, inkomsten, verbouwingen

Kinderrevalida*espeeltuin Sint Maartenskliniek
De S*ch*ng Mijn Liefste Wens is trots op de
realisa*e van de kinderrevalida*espeeltuin van de
Sint Maartenskliniek. Op maandag 9 maart j.l. hee@
de oﬃciële opening plaatsgevonden.
De nieuwe kinderrevalida*espeeltuin is voor een
groot deel geﬁnancierd door de S*ch*ng Mijn Liefste
Wens. De kinderen kunnen nu ook in de frisse
buitenlucht, met mooie speeltoestellen, naar
hartenlust spelen en revalideren. Niet alleen in een
gymzaal of in de gangen spelen en oefenen, maar
buiten in de nieuwe speeltuin. Alleen of onder
leiding van hun fysiotherapeut. Dit komt hun
revalida*e alleen maar ten goede.

Animatiefilmpje: voorbereiding op een
operatie in het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis
Stel je kind hee@ binnenkort een opera*e in het
ziekenhuis. Wat gaat er gebeuren? En hoe ziet een
opera*ekamer (OK) eruit? Dat kunnen de kinderen
zien in een speciaal ﬁlmpje voor kinderen.
Dit anima*eﬁlmpje is ook een project mede mogelijk
gemaakt door de S*ch*ng Mijn Liefste Wens.

Inkomsten
De S*ch*ng Mijn Liefste Wens is de afgelopen maanden wederom aangenaam verrast door verschillende gi@en,
van verschillende grooPe en uit diverse hoeken. Mede hierdoor kunnen wij nieuwe projecten geheel of deels
realiseren ten behoeve van de kinderen in de drie Nijmeegse Ziekenhuizen. Projecten die niet door de reguliere
ﬁnanciering van de ziekenhuizen bekos*gd kunnen worden.

Het Amalia kinderziekenhuis wordt mooi!
We hebben een mijlpaal bereikt, de eerste
verpleegafdeling is opgeleverd en de
kinderen hebben er met hun ouders de eerste
nachten doorgebracht! Er waren voldoende
kamers geadopteerd om deze allemaal kinden oudervriendelijk te maken. De reacties zijn
lovend. Ze vinden het fijn dat ze nu aan tafel
kunnen eten i.p.v. op het bed. Dat ze daarna
de tafel kunnen ombouwen tot een goed bed
en de ouders dichtbij hun kind op de kamer
kunnen slapen. De sfeer en de aankleding op
de kamers worden ook heel positief
ontvangen. De reacties zijn dat het fris en
vrolijk is zonder dat het kinderachtig oogt.
Daarnaast hebben zij een tablet waarop ze ,
naast dat ze de verpleegkundige kunnen
bellen ook TV kunnen kijken, netflixen,
tijdschriften lezen of spelletjes kunnen doen.
Ook hier heeft de Stichting Mijn Liefste Wens
een bijdrage aan geleverd!

Verbouwingen
Ziekenhuizen zijn continu in beweging en aan het verbouwen. Zo ook de drie Nijmeegse
ziekenhuizen; Amalia kinderziekenhuis - Radboudumc, de kinderafdelingen van het Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis en de Sint Maartenskliniek. En bij deze verbouwingen komen bij de
Stichting Mijn Liefste Wens nieuwe aanvragen voor projecten binnen. In het Amalia
kinderziekenhuis is bijvoorbeeld een grote wens om de gangen te ‘verlevendigen met beelden’; in

kinderziekenhuis is bijvoorbeeld een grote wens om de gangen te ‘verlevendigen met beelden’; in
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis wenst men op de muren achter de zitplaatsen van de
kinderartsen fotobehang plaatsen. Het gaat om foto’s waarbij de kinderen worden uitgedaagd om
niet alleen te kijken maar ook om iets te ontdekken.

Kindvriendelijk op de Spoedeisende Hulp van
Het CWZ
Kinderen zijn een grote groep van het
patiënten aanbod op de spoedeisende hulp.
Vooral voor jonge kinderen is het erg
spannend om op zo’n drukke en dynamische
afdeling te zijn, waar in korte tijd vaak veel
handelingen tegelijk gebeuren.
Daarom krijgen alle dappere kindjes een
kleinigheidje mee in de vorm van een leuk
knuffelbeest, aangeboden door de Stichting
Mijn Liefste Wens.
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