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marathonvoetbal
De mannen B1 van SC ‘t Gooi 
namen het maar liefst twaalf uur 
lang op tegen clubs uit de buurt 

én tegen twee opmerkelijke teams 
van de eigen vereniging. De voet-
balmoeders en meisjes B1 leg-

den het team het vuur na aan de 
schenen. De uitslag laten we in 
het midden. Intussen draaide DJ 
Justin in het clubhuis 12 uur achter 
elkaar de goede beat om het 

team een hart onder de riem te 
steken. Er was ook een rad van 
fortuin met twaalf uur lang elk uur 
vette prijzen. Het team kwam een 
week later naar het Emma om de 

cheque te overhandigen. Trainer 
Henk van den Berg vertelt op 
www.steunemma.nl hoe deze 
spectaculaire sponsoractie is ont-
staan.

Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief 
ontstaat bij iedereen, zo ook bij mij, altijd 
weer een enorm enthousiasme. Wat is het 
toch bijzonder hoeveel mensen zich inzet-
ten voor ‘Ons Emma’, en hoeveel we al 
samen bereikt hebben! 

U leest over de Intensive Care Neonatolo-
gie, het Ouderkompas, het ‘Support Onto 
School’ project en een prachtig verhaal over 
een nalatenschap dat we mochten ontvan-
gen. En natuurlijk leest u onze vaste  
rubrieken, bekijkt u de mooie acties die  
mensen voor het Emma hebben opgezet en  
bewondert u de vele foto’s.
Misschien nog wel belangrijker dan de tekst 
en de foto’s, is wat u tussen de regels door 
leest. U merkt al snel, dat het heel goed gaat 
met het Emma Kinderziekenhuis AMC. Dat 
zult u helemaal merken en zien, ja zelfs proe-
ven en opsnuiven, als u in het Emma komt. 

Uiteraard ligt binnen het Emma de na-
druk op de kwaliteit van de diagnose, de  

behandeling en de zorg. Maar wij vin-
den ook de omgeving, het leven van een 
ziek kind erg belangrijk. Wij denken dat 
we, met uw steun, een ziekenhuis  
hebben kunnen creëeren, waar facilitei-

ten zijn die ervoor zorgen dat de patiën-
ten en hun familie en vrienden zich thuis 
voelen, zodat het gewone leven zoveel 
mogelijk door kan gaan. 
Zodat de kinderen binnen ons ziekenhuis 
naar school kunnen, met hun vrienden 
kunnen chillen en met hun ouders kunnen 
koken en eten. Zodat, als ze weer beter 
kunnen worden, hun ontwikkeling niet stil 
heeft gestaan en ze weer kunnen aanslui-
ten bij hun leeftijdgenoten. 
Dat is waar wij voor staan, dat is wat u 
kunt lezen, en dat is waarom wij telkens 
weer zo enthousiast zijn als de nieuws-
brief voor ons ligt: iedere keer weer een 
stap verder. 
Helpt u ons mee de volgende stap te  
zetten? 

Dank u wel!

Namens alle dankbare patiëntjes,
René Kuijten, voorzitter bestuur Stichting 
Steun Emma

beste vrienden van het emma!

redenen waarom een nieuwe afdeling 
neonatologie nodig is

 

Een groot deel van de donaties voor het 
Emma Kinderziekenhuis AMC gaat dit 
jaar naar de afdeling Intensive Care Neo-
natologie. Die afdeling is namelijk nodig 
toe aan een verbouwing. Prof. dr. Anton 
van Kaam, kinderarts-neonatoloog en 
hoofd van de afdeling, vertelt waarom dit 
zo ongelooflijk belangrijk is.

het leidt tot nog betere zorg en weten-
schappelijk onderzoek

‘We hebben een relatief oude afdeling 
en dus werd een paar jaar geleden al 
besloten dat we moesten verbouwen. 
Vanwege een aanstaande bestuurlijke 
fusie met VUmc, met ook een eigen afde-
ling Neonatologie, werd dat toen uitge-
steld. Het voorgenomen idee is dat deze 
twee afdelingen na een bestuurlijke fusie 
versmelten tot een enkele afdeling, hier 

aan de Meibergdreef. Zelf ben ik een 
groot voorstander van de fusie. Wanneer 
je het specifiek over neonatologie hebt 
ben ik ervan overtuigd dat het de kwali-
teit van de zorg gaat verbeteren. Er zijn 
bijvoorbeeld aandoeningen die relatief 
weinig voorkomen, maar waarvan we 
straks na de fusie dubbel zoveel patiën-
ten zullen opnemen. Dat zorgt ervoor dat 
je meer expertise opbouwt.

ouders kunnen veel vaker bij hun zieke 
kindje zijn

We willen de wereldwijde stroming vol-
gen en naar single bed units gaan. Dan 
heeft ieder kind zijn eigen kamer, met 
voldoende ruimte voor zorgverlening en 
zelfs de mogelijkheid voor ouders om op 
de kamer te slapen  Waar het om gaat is 
dat de omstandigheden zoveel mogelijk 
een kopie zijn van zoals het thuis zou 
gaan.

Benieuwd naar alle redenen? Lees het 
hele interview met prof. dr. Anton van 
Kaam op de website www.steunemma.nl.

gegrePen door

Jasmin Peters meidenvoetbaltoernooi
 
Op zaterdag 28 mei 2016 vindt de vijf-
de editie plaats van het Jasmin Peters mei-
denvoetbaltoernooi. Haar vader Micha 
vertelt het emotionele verhaal achter dit 
bijzondere evenement. 

‘Jasmin zelf was een talentvol voetbalster. 
Jarenlang heeft ze fanatiek gevoetbald. 
Eerst bij SV Hertha in haar woonplaats 
Vinkeveen en later bij CSW in Wilnis. 
Uiteindelijk kon ze zelfs niets anders dan 
meespelen met de jongens: ze was  

gewoon te goed. Toen kwam er ongeloof-
lijk nieuws: ze bleek te lijden aan een 
acute vorm van leukemie. Nog geen drie 
maanden na het constateren hiervan over-
leed Jasmin, op 12 september 2011. Ze 
mocht net geen veertien jaar worden. Ik 
moest beloven dat ik me zou blijven inzet-
ten voor haar wens om andere kinderen te 
helpen, ook als ze er zelf niet meer was. 
Dat is dus waar het geld naartoe gaat: 
activiteiten in het Emma Kinderziekenhuis 
AMC, zodat de kinderen zich even wat 
beter voelen.’

Hedwig Wiebes, journalist
Lees het uitgebreide interview op 
www.steunemma.nl
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kinderkalender
Kinderen die worden opgenomen in het  
ziekenhuis missen de gewone dingen, 
zoals naar school gaan en spelen. In 
het Emma Kinderziekenhuis AMC  
worden veel activiteiten ontwikkeld en 
zijn faciliteiten gerealiseerd om zoveel  
mogelijk het gewone leven van het  
zieke kind tijdens de ziekenhuis‑ 
opname door te laten gaan. 

Het kind-zijn staat centraal, dus ook de 
ontwikkeling van het kind. Er moet een 
goed evenwicht zijn tussen dat wat 
noodzakelijk is om de ziekte te behan-
delen en dat wat afleiding kan bieden 
van het ziek zijn.

Naast de dagelijkse gebeurtenissen zijn 
er ook vaste activiteiten binnen de 
week. Activiteiten, die ze merendeels 

samen met hun familie, 
vriendjes of vriendinnetjes 
kunnen beleven. 
Alle kinderen krijgen bij op-
name een activiteiten-
kalender, zodat zij precies 
kunnen zien wat er op wel-
ke dag plaatsvindt. Ook 
vinden er regelmatig uit-
stapjes plaats buiten het 
ziekenhuis. Deze uitstapjes 
zijn te vinden op de kinder-
website www.emmakids.nl. 

Jeannette Konings,
hoofd pedagogische zorg en 
coördinator kinderactiviteiten.

eMMa tV
Emma TV is een van de vaste activiteiten 
op deze kinderkalender. Op de woens-
dagmiddag is er een uitzending voor jon-
gere kinderen en op de vrijdagavond 
voor tieners. Met steeds wisselende gas-
ten die komen vertellen over de meest uit-

eenlopende onderwerpen. Zo was er een 
hondentrimster in het programma die 
twee honden meenam. Zelfs de burge-
meester van Amsterdam was eens te gast! 
De kinderen kunnen actief deelnemen 
aan de uitzending of ze blijven op hun 
kamer naar de tv-uitzending kijken.

2 kinderen Van het eMMa

Twee beroemdheden maakten samen het 
boek ‘Piet is ziek’. André Kuipers verzorg-
de de tekst en Piet Paris de illustraties. Een 
prachtig boek over Piet die wordt opgeno-
men in het ziekenhuis.

Filminstituut EYE aan ‘t IJ in Amsterdam ver-
toonde eind 2015 onze informatiefilm bij 
al hun voorstellingen. Daarbij verkocht 
EYE belangeloos onze Emma Pleister aan 
de bezoekers. 

De mannen van SC ’t Gooi B1 haalden 
op 28 februari j.l. met een twaalf uur  
durende voetbalmarathon € 5.638,- op. 
Een prachtig resultaat. 

Charlotte, Valerie, Sem en Nikki van het 
Veenlanden College in Mijdrecht en  
Vinkeveen willen wij hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage van € 392,39 die 
voortkomt uit de schoolopdracht om geld 
in te zamelen voor een goed doel: het 
Emma Kinderziekenhuis AMC!   

Op woensdag 21 april 2016 was het tijd 
voor de Converse ‘Pimp my t-shirt’ work-
shop. Onder begeleiding van een team 
van Converse medewerkers. De ontwer-
per werd in alle deelnemende Emma kids 
naar boven gebracht. Het resultaat? Kijk 
voor meer foto’s op www.steunemma.nl.

andré kuipers en piet paris  inforMatiefilM eMMa in eYe MarathonVoetbal  leerlingen in actie   piMp MY shirt

“het eMMa Voelt als een tweede faMilie”
  
Robin is 17 jaar, zit op de HAVO en  
beschikt over een gezonde dosis humor. In 
zijn vrije tijd staat hij op het voetbalveld of 
op zijn longboard. Zijn plannen voor de 
toekomst: kinderarts worden! 

Een ziekenhuis is hem in ieder geval niet 
onbekend, al sinds zijn eerste levensjaar 
bezoekt Robin met grote regelmaat het 
Emma Kinderziekenhuis AMC. Robin 
heeft namelijk Cystic Fibrosis (CF), ofwel 
taaislijmziekte. Het slijm van mensen met 
CF is erg taai. Dit heeft tot gevolg dat 
organen zoals de longen, alvleesklier en 
lever steeds slechter gaan functioneren. 
Robin is de enige in zijn familie die deze 

ongeneeslijke, erfelijke aandoening 
heeft. 

Toen hij 14 maanden was, kregen zijn ou-
ders de diagnose: Robin bleek CF te heb-
ben. Sindsdien ligt hij gemiddeld vier keer 
per jaar voor een periode van twee tot drie 
weken in het ziekenhuis. “Ik kom altijd in 
het Emma, dat is mijn vaste ziekenhuis.” 

Het Emma betekent veel voor hem. “Zon-
der het Emma zou ik er denk ik niet meer 
zijn. Ik ben heel erg blij dat ze er zijn. Ik 
ken alle verpleegkundigen en heb echt 
een band met ze. Het voelt als een twee-
de familie.” Er worden veel activiteiten 

georganiseerd om de kinderen even te 
doen vergeten dat ze in het ziekenhuis 
liggen. “Op zaterdag en zondag is de 
bioscoop geopend, maar ook sport en 
spel met de vrijwilligers en koken zijn ac-
tiviteiten waar ik graag aan mee doe. 
Ook hebben ze een speelkamer waar 
heel veel dingen zijn die je met vrijwilli-
gers kunt doen. Ik neem wel altijd mijn 
eigen X-box mee zodat ik kan gamen met 
de vrijwilligers.” 

Benieuwd naar het hele verhaal van  
Robin? Lees het terug op steunemma.nl

Janne Bongers, journalist

techniektoren “de combi van doen en denken is  
erg waardevol” 
 
Sinds dit schooljaar heeft het Emma Kinder‑
ziekenhuis AMC de beschikking over een 
unieke techniektoren. Met behulp van de 
speciale ‘hospitaal editie’ kunnen kinderen 
spelenderwijs kennismaken met techniek.
 
De techniektoren, een initiatief dat al door 
een derde van alle Nederlandse basis-
scholen wordt ingezet, bestaat uit allerlei 
technische uitdagingen, van het maken van 
tandpasta tot aan het bouwen van brug-
gen. Het biedt kinderen in het ziekenhuis 
een mooie afwisseling op hun dagelijkse 
lessen, vertelt Berber Berghuis, consulente 
Educatieve Voorziening (de ziekenhuis-
school) in het Emma: “We gaven van  
oorsprong vooral traditionele vakken als 
Nederlands en Wiskunde. 
De techniektoren biedt een manier om on-

derzoekend te leren, met hoofd én handen, 
meer ervaringsgericht. Het moet de kinde-
ren op een positieve manier afleiden  
van hun ziekte. Want laten we nu eerlijk 
zijn, wat blijft voor altijd hangen, het ma-
ken van een rekensom of het bouwen van 
een vliegtuigje?”
Vergeleken met vroeger overlijden er min-
der kinderen maar zijn er des te meer  
kinderen met een chronische ziekte. Berg-
huis: “Deze zieke kinderen missen veel op 
school, van lesstof tot aan het samenwer-
ken met andere kinderen. Met initiatieven 
als de techniektoren spelen we hierop in. 
We richten ons niet op het zieke, maar op 
het gezonde deel van het kind. De combi-
natie van doen en denken, waarbij ze ook 
nog eens in aanraking komen met elkaar, is 
erg waardevol. En voor de kinderen ook 
vooral leuk om te doen.”

Metten de Vries, journalist

Sadé (8 jaar) bezig met water zuiveren. 
Ondanks alle tegenslag vanwege zijn 
hartziekte, is hij positief en zit hij vol 
energie. Lees meer over Sadé op  
www.steunemma.nl/news

ren op een positieve manier afleiden 
van hun ziekte. Want laten we nu eerlijk 
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☻

  Zondag 

Donderdag

☻De Cliniclowns komen!
Dan wordt het weer dolle 
pret 

☻Sport & Spel
Om 4 uur lekker sporten met 
het Sport & Spel team. Doe 
je mee? Kom naar de 
Parade of naar de Sport-
ruimte op het Emma Plein.

☻ Emma Kunst Atelier
komt bij je langs. Maak je 
eigen mooie kunstwerk!

☻Gilat Theater Elke 
dinsdag kun je tussen 3 en 4 
uur kijken naar een leuke 
voorstelling. Kom je ook?

☻Teens Only KookCafé
Lekker chill, ‘s avonds in de 
Tienerlounge.

☻Lachen met Cliniclowns

☻Is je knuffel ook ziek? Kom 
naar De Berendokter van 10 
tot 12 uur in de speelkamer.

☻De Kinderbibliotheek
komt langs. Veel leesplezier!

☻Vandaag kun je een rol 
spelen bij Emma TV Babbels. 
Kom tussen 3 en 4 uur naar de
Parade en je wordt een echte
filmster!

☻Er is weer Sport & Spel
van 6 tot 8 uur in de Parade.

☻Teens Only Chill Out in
de Tienerkamer (om de week).

☻Kids opgelet! 
Tussen 2 en 3 uur is de 
speelkamer omgebouwd tot 
kinderboerderij met echte 
dieren!

☻Teens Only Chill Out  in 
de Tienerkamer (om de week)

☻Kids opgelet! Eens in 
de maand komt de Regen-
boogboom langs. Onder 
deze prachtige boom kun je 
luisteren naar mooie 
verhalen en leuke liedjes.

☻Vanavond zendt Emma 
TV voor tieners het 
programma Strak uit. Doe 
mee en kom om 8 uur naar 
de Tienerkamer F8. Er is 
regelmatig een bekende 
Nederlander te gast!

☻ Begin de middag 
sportief om 14 uur met 
Sport & Spel op de Parade
of in de Sportruimte.

☻In CinEmma draait 
vanavond om half 8 een 
Speelfilm voor Teens 
Only.

☻Neem je familie en
vrienden mee naar de film!
In CinEmma draait om 3
uur de Familiefilm. Gratis 
toegang voor iedereen..

coördinator kinderactiviteiten.

ilie”

spel met de vrijwilligers en koken zijn ac
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Met hun Nieuwjaarsloterij haalde het Bestuur 
van MFAS (Medische Faculteit der Amster
damsche Studenten) € 375 op voor Steun 
Emma ten behoeve van de IC Neonatologie. 

Op zondag 17 april 2016 werd de jaar
lijkse Emma’s Lentetoer verreden door 
Wielervereniging TFC Weesp. De fietsers 
zamelden hiermee het mooie bedrag van 
€ 1.650 in. 

In het Emma werd Koningsdag niet vergeten. 
De Pedagogische Zorg organiseerde het 
Oranjedagprogramma. Er was een heuse 
vrijmarkt waarvan de opbrengst naar het 
Emma ging.

Zanger Theo Bos doneerde speelgoed en 
spellen t.w.v. € 5.000 aan de speelkamer 
van het Emma. Dit bedrag was de opbrengst 
van de CD die hij ter nagedachtenis aan de 
in 2006 overleden Tara Krap uitbracht. De 
ouders en het tweelingzusje van Tara waren 
bij de overhandiging aanwezig. 

We verstuurden eind 2015 een mailing met 
kerstkaarten waarop mensen naast een  
donatie hun kerstwens op een speciale kaart 
konden schrijven. Die kaarten kregen we in 
groten getale van u terug met hartverwarmen
de wensen.

3 nieuws uit het emma

studenten dragen hun steentje bij  emma’s Lentetoer   koningsdag in het emma   speeLgoed voor de emma-kinderen kerstkaarten voor de kinderen

naar de basisschooL met support onto schooL preemie 
Stichting Steun Emma kent jaarlijks onder-
zoeksubsidies toe aan veelbelovend nieuw 
wetenschappelijk onderzoek. Een inter-
view met dr. Aleid van Wassenaer, kinder-
arts in het Emma Kinderziekenhuis AMC, 
over haar onderzoeksproject waarvoor zij 
onlangs een startsubsidie van Stichting 
Steun Emma ontving. 

Naar groep drie van de basisschool 
gaan is voor elk vijfjarig kind en ouder 
een spannend vooruitzicht. Maar zeker 
voor zeer vroeg geboren kinderen. Zij 
zijn geboren voor de 30e week van de 
zwangerschap en/of bij een gewicht 
onder 1.000 gram. Onder deze groep 
van kinderen blijkt er meer ontwikkelings

achterstand dan bij ‘op tijd geboren  
kinderen’.
Binnen het Emma Kinderziekenhuis 
AMC is een groot onderzoek gaande 
om de schoolresultaten van deze prema
ture kinderen te volgen, namelijk SOS 
Preemie (Support Onto School voor  
Prematuren). 

Hoofdonderzoeker/kinderarts dr. Aleid 
van Wassenaer–Leemhuis: “Op de polikli
niek Neonatologie–Nazorg volgen wij 
de prematuur geboren kinderen al vanaf 
hun geboorte tot hun vijfde jaar. Dat is een 
landelijke richtlijn. Uit eerder onderzoek 
blijkt dat zij 75% kans hebben op proble
men op motorisch, cognitief en/of ge

dragsmatig vlak. Zo zijn er kinderen met 
een taalprobleem of kinderen met minder 
spierkracht die een motorische achter
stand ontwikkelen. Deze problemen ko
men natuurlijk ook voor bij ‘gewone’  
voldragen kinderen (25%), maar bij pre
mature kinderen is dit beduidend meer 
(75%).

Op onze polikliniek verwijzen wij deze 
kinderen door naar zorgverleners zoals 
een fysiotherapeut, psycholoog en logo
pedist. Maar of dit verwijsbeleid effect 
heeft weten wij niet. Er is namelijk te wei
nig kennis over een effectieve ondersteu
ning door ouders, leerkrachten en medi
sche professionals. 

Daarom richt het onderzoek SOS Preemie 
zich juist op dat vijfde levensjaar waarop 
de kinderen binnenkort naar groep drie 
van de basisschool gaan en een belangrijk 
transitiemoment in hun leven meemaken. 
Hier in het ziekenhuis testen wij het kind en 
vergelijken dat met de ontwikkeling van 
‘op tijd geborenen’. Wij volgen kinderen 
op school, thuis bij hun ouders, via zorgver
leners en ondersteunen ze in hun ontwikke
ling. Bovendien kijken we naar gedrag en 
leerprestaties op school nadat de ouders 
daarvoor toestemming hebben verleend. 
Het gaat er om premature kinderen  
gericht te ondersteunen op school.

Elly Vlaming, journalist F
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het ouderkompas
De Psychosociale Afdeling van het Emma 
Kinderziekenhuis AMC heeft onlangs 
www.hetouderkompas.nl gelanceerd. Een 
website voor ouders die vanwege de 
zorg voor hun kind regelmatig in het zie
kenhuis komen. Ouders vinden hier infor
matie over onderwerpen waar de ziekte/
aandoening van hun kind invloed op 
heeft, zoals het gezinsleven, de partner

relatie, werk en vrije tijd. Daarnaast geeft 
de website informatie over financiële voor
zieningen en wet en regelgeving. Willen 
ouders meer weten over een bepaald on
derwerp? Het Ouderkompas wijst ze de 
weg naar relevante websites. 
Uit onderzoek komt naar voren dat ouders 
het liefst via de arts, een website of een ver
pleegkundige informatie krijgen. Zij hebben 
vooral behoefte aan praktische informatie 

over onder andere financiële zaken, patiën
tenverenigingen en mogelijkheden op de 
school van hun kind. Daarnaast hebben zij 
behoefte aan informatie over hoe ze hun 
kind kunnen begeleiden in het accepteren 
en omgaan met de ziekte, maar ook infor
matie over hoe ze zelf met de ziekte of aan
doening van hun kind kunnen omgaan. 
De website kwam tot stand in nauwe samen

werking met ouders. Het is een unieke aan
vulling op de gesprekken van ouders met 
artsen en verpleegkundigen, bestaande web
sites en beschikbaar foldermateriaal. De 
website www.hetouderkompas.nl is beschik
baar voor alle ouders in Nederland die regel
matig met hun kind in het ziekenhuis komen. 

Florrie Walraven, projectmedewerker 
Psychosociale Afdeling

moedermeLkbank
 

Dat moedermelk de beste voeding is voor 
een pasgeborene is bekend. Het vermin
dert de kans op infecties en diarree. Voor 

te vroeg geboren kinderen zijn de voorde
len nog groter. Necrotiserende entercolitis 
(NEC), een levensbedreigende darmaan
doening waar ongeveer een derde van de 
kinderen aan overlijdt, komt veel minder 
vaak voor bij prematuren die eigen moe
dermelk krijgen. Het IQ van prematuur ge
boren kinderen die moedermelk krijgen is 
ongeveer 7 punten hoger, bijna het verschil 
tussen VMBO en HAVO niveau. Toch krijgt 
niet elk kind borstvoeding, soms omdat 
moeder medicatie gebruikt die overgaat in 
de moedermelk en slecht voor het kind zou 
kunnen zijn, soms omdat het niet lukt of om
dat de moeder het niet wil. Voor die kinde
ren was tot voor kort kunstvoeding het alter
natief. Goed, maar niet zo goed als 
borstvoeding. Daarom hebben we in 
2011 de Nederlandse Moedermelkbank 
opgericht in VUmc. Hierdoor kunnen te 

vroeggeboren naast hun eigen moeder
melk gepasteuriseerde moedermelk van 
donoren krijgen. Het werkt net als bij de 
bloedbank. Donoren worden gescreend, 
hun gratis afgestane melk wordt geanaly
seerd en zodanig bewerkt dat het absoluut 
veilig is. Het is een dure methode, een da
gelijkse hoeveelheid donormelk kost net 
zoveel als bijvoorbeeld voeding via het in
fuus, zo’n € 80 per dag. Maar deze melk 
is goud waard, zoveel zelfs dat we het in 
een bank bewaren. Het is nu ook verkrijg
baar in het Emma Kinderziekenhuis AMC.

Prof. dr. Hans van Goudoever
Hoofd Emma Kinderziekenhuis AMC en Kin-
dergeneeskunde VUmc

Meer informatie op 
www.moedermelkbank.nl

steun wetenschappeLijk onderzoek
Het financieren van hoogwaardig weten-
schappelijk onderzoek is een van de doel-
stellingen van Stichting Steun Emma. Het 
gaat om onderzoek dat van groot belang is 
voor het Emma Kinderziekenhuis AMC. Het 
vormt de basis voor continue innovatie en 
verbetering van de zorg en behandeling 
van patiënten. 

Eénmaal per jaar kunnen de artsonderzoe
kers van het Emma hun aanvragen indienen. 
Hiermee kunnen zij in aanmerking komen 
voor een subsidie om hun onderzoek te finan
cieren. Per jaar worden zo’n vier tot vijf on
derzoeksvoorstellen goedgekeurd door de 
externe Wetenschappelijke Advies Raad 
(WAR). Deze Raad wordt gevormd door drie 
professoren in de kindergeneeskunde. Dank
zij hun expertise worden de meest innovatie
ve onderzoeken geselecteerd. Op deze ma
nier draagt de Stichting bij aan de continue 
vooruitgang in de kindergeneeskunde. 
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Het verHaal acHter een nalatenscHap
Stichting Steun Emma ontving onlangs een 
donatie uit de nalatenschap van mevrouw 
G. Nieuwerth-Looijen. Achter deze dona-
tie schuilt een bijzonder verhaal dat de 
heer H. Wagemaker, executeur van de 
nalatenschap, voor ons optekende.

“Begin jaren 50 verhuisden de heer en 
mevrouw Nieuwerth naar Amsterdam, net 
getrouwd en er was in die tijd woning-
nood. Zij vonden hun plekje als inwonend 
jong stel in de wijk Buiksloot, in het huis 
waar mijn ouders ook woonden. Me-
vrouw Nieuwerth was dol op kinderen 
maar na een paar jaar bleek dat zij en 
haar man die niet konden krijgen. Dat 
bracht hen heel veel verdriet. Toen ik in 
1954 werd geboren, was ik voor hen het 
schattige baby-buurjongetje. Het contact 
met hen is altijd gebleven ook nadat m’n 
eigen ouders er niet meer waren.

Het gemis van een eigen kind heeft m’n 
oom en tante (zoals ik hen noemde) doen 
besluiten om hun nalatenschap grotendeels 
ter beschikking te stellen aan het Emma  
Kinderziekenhuis AMC, in de verwachting 
dat het geld goed wordt besteed aan de 
zorg voor de zieke kinderen.”

bedankt

4 acties voor Het emma

Wilt u (bedrijfs)donateur worden? Kijk op onze website www.steunemma.nl

WiJ danken alle donateUrs en sponsors voor 
HUn GUlle biJdraGen. de aFGelopen periode  
Hebben de volGende particUlieren, bedriJven 
en orGanisaties Het emma kinderZiekenHUis 
amc GesteUnd.

bedriJven en orGanisaties 
ABNAMRO - Amsterdam • AHAM Vastgoed -  

Amsterdam • AH to Go (AMC) - Amsterdam • 
Albert Heijn BV - Zaandam • Amsterdam 
Bulk Handling BV - Amsterdam • André Kui-
pers Stichting - Vijfhuizen • A-Point - Amster-

dam • British Telecom - Amsterdam • Cemex 
Trescon - Bleiswijk • Cleanlease Fortex Beheer 
BV - Koudekerk a/d Rijn • DR&DV Media Ser-

vices - Amsterdam • EPMC Europe BV - Amsterdam • Flow 
Traders BV - Amsterdam • SC ’t Gooi - Hilversum • Hoek 
Hoveniers BV - Voorhout • JASA Packaging Systems BV - 
Alkmaar • Jasmin Peters Sport Events - Vinkeveen • Jinso BV 
- Amsterdam • Bert Lammers BV - De Kwakel • Van Leeu-
wen Rietberg Stichting - Zwijndrecht • MFAS (Medische 
Faculteit der Amsterdamsche Studenten) - Amsterdam • 
Postkantoor AMC - Amsterdam • Pronk Juweel - Weesp • 
SNS Reaal - Utrecht • Stichting Embrace Emma - Amster-
dam • Stichting Witte Bedjes het Parool - Amsterdam • 
Veenlanden College - Mijdrecht • Vrienden Loterij - Amster-
dam • Wielervereniging TFC Weesp - Weesp.

particUlieren
Alle kopers van de Emma Blond mok en alle kopers van de 
Emma Pleister • Dhr. L. Bamberger - Amstelveen • Dhr. M. 
Boele van Hensbroek - Amsterdam • Dhr. B. Boerrigter- Gouda 
• Dhr. W. Bok - Duivendrecht • Mw. C.S. Bos - Leiden • Dhr. 
T. Bos - Wijk aan Zee • Dhr. B.A.M. van Dongen en mw. 
P.C.M. van der Meer - Delft • Mw. C. Donkerlo-Heere - Amster-
dam • Dhr. en mw. F. Drost - Nunspeet • Dhr. H.H. Dijkhuizen 
- Castricum • Dhr. en mw. Gelissen - Den Haag • Mw. A.A.L. 
George - Amsterdam • Dhr. A.M. Lagarde - Oss • Dhr. en mw. 
N. van der Meijden - Hilversum • Ricardo Metz - Weesp • 
Dhr. en mw. P.A. Muller • Dhr. en mw. G.A. Overdijkink - 
Baambrugge • Mw. H.E. Scholten - Huizen • Dhr. P. Sieradski 
- Amsterdam • Dhr. S. Sijbrands - Broek in Waterland.

coloFon

redactie Ingrid van Boheemen
 (bureauredactie),
 Carla van Burik 
 (eindredactie), 
 Henriette van Eeghen 
Gastschrijvers Janne Bongers, 
 Jeannette Konings, 
 Elly Vlaming, 
 Metten de Vries, 
 Florrie Walraven,
 Hedwig Wiebes
adres Meibergdreef 9,
 H8-272
 1105 AZ Amsterdam  
telefoon 020 5663933
e-mail  steunemma@amc.nl
Website  www.steunemma.nl
bank  NL67ABNA0546931235
oplage 3.000
met dank aan  DR&DV Media Services
 Amsterdam

© Alle teksten en foto’s in deze uitgave zijn eigendom van Stichting 
Steun Emma Kinderziekenhuis AMC. Deze mogen niet worden 
verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aange-
past of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting.

Een uitgave van deze Nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar.

deZe bedriJFsdonateUrs boUWen mee aan Het nieUWe emma!

aGenda toekomstiGe acties
obstacle run voor de medewerkers van 
Woonmere amerpoort
Medewerkers van Woonmere Amerpoort 
in Spaarnwoude gaan op 21 mei 2016 
deelnemen aan de Strong Viking Obsta-
cle Run – hardlopen met obstakels - voor 
een nieuwe Intensive Care Neonatologie. 

lustrum Jasmin peters meidenvoetbal-
toernooi 
In Vinkeveen wordt op 28 mei 2016 het 
vijfde meidenvoetbaltoernooi gehouden ter 
herinnering aan Jasmin Peters die in 2011 
overleed. Elders in deze Nieuwsbrief kunt u 
een interview met haar vader lezen.
           

rally rotary bussum
In Valkeveen wordt eveneens op 28 mei 
2016 de Rotary Classic Car Rally verre-
den. Mooie oude auto’s gaan uit rijden en 
de opbrengst van de rally gaat naar het 
Power Move project. Een onderzoek om 
kinderen die te vroeg waren geboren, op 
een leuke manier in hun motoriek te stimu-
leren met een Wii. 

Fietsen van berlijn naar amsterdam
De heer Holly van Sloten gaat deze zo-
mer heel moedig van Berlijn naar Amster-
dam fietsen. Het sponsorgeld dat hij daar-
mee inzamelt komt ten goede aan 
Stichting Steun Emma

lustrumtoernooi Golfclub olympus
Golfclub Olympus viert haar 40-jarig be-
staan met een golftoernooi voor het goe-
de doel op 7 augustus 2016 en de op-
brengst zal voor ons Vrolijk Op Fonds zijn. 

racen op circuit Zandvoort
G & S Vastgoed gaat op 14 en 15 okto-
ber 2016 een kartweekend houden voor 
bedrijfsteams en voor kinderen van het 
Emma. De opbrengst van de bedrijfs-
kartdag gaat naar Stichting Steun Emma.

dutch4kids 
Dit jaar organiseert The Dutch4Kids op 
25 oktober 2016 de jaarlijkse Charity 
Day op Golfclub The Dutch in Spijk. Doel 
van deze golfdag met veiling en loterij, is 
geld op te halen om kinderen meer moge-
lijkheden te geven in hun leven. 

vierdaagse 
Erik van der Hoven gaat voor de derde keer 
de Vierdaagse van Nijmegen lopen. Zijn 
zoon Sam lag in 2012 acht weken in het 
Emma. Erik loopt deze wandeltocht waarbij 
hij zich laat sponsoren om het Emma te be-
danken voor al hun zorg en toewijding! 

paalzitten in iJmuiden
de Strand Vereniging het IJmuiden Strand 
bestaat dit jaar 50 jaar.  Ter gelegenheid 
daarvan wordt er een feestweek georga-
niseerd en is er o.a. op donderdag 11 
augustus 24 uur paalzitten. 

amc bigband blaast voor emma
“In slechts een weekend hebben we de 
opnames gemaakt in een studio in Osna-
brück”, vertelt AMC’er Rob van Os (Radio-
therapie), die bariton sax speelt in de 
bigband. “Het is een selectie van liedjes 
die jongeren van de Tienerafdeling van 
het Emma hebben aangedragen. Vrijwilli-
gers van het Emma hebben deze patiën-
ten tussen de 10 en 15 jaar gevraagd 
waar zij tijdens hun verblijf graag naar 
luisteren of welke liedjes hen tot steun wa-
ren. Uit een lijst van dertig nummers zijn er 
in overleg met onze dirigent Diederik Ruisch 
tien uitgekozen die geschikt waren om be-
werkt te worden voor onze bezetting.  
Anton Burger, een professionele muzikant, 
maakte de arrangementen” Meer weten 
en horen? Kijk op www.amcbigband.nl

Ja, ik wil de stichting steun emma kinderziekenhuis amc steunen! 

U kunt ons op verschillende manieren steunen :

 Wordt donateur via www.steunemma.nl 

 stort uw bijdrage op bankrekeningnummer nl67 abna 0546 9312 35  

 t.n.v. stichting steun emma kinderziekenhuis amc te amsterdam.

 neem stichting steun emma kinderziekenhuis op in uw nalatenschap. 

 U kunt ons bellen op : 020 – 566 3933 of mailen naar steunemma@amc.nl.

Fiscaal voordeel? kijk op www.steunemma.nl/doneer. 

op onze website staat ook informatie over nalatenschappen.

doneren  oF nalaten?

Stichting steun
bankrekeninGnUmmer nl67 abna 0546 9312 35

a/d Rijn • 

S

Dhr. S. Sijbrands - Broek in Waterland.

Van Leeuwen - Rietberg Stichting

jong stel in de wijk Buiksloot, in het huis

zorg voor de zieke kinderen.”

emma en social media
Stichting Steun Emma is actief in de wereld van Social Media. 
Wilt u ons liken op Facebook of volgen of tweeten op Twitter?Wilt u ons liken op Facebook of volgen of tweeten op Twitter?

 steunemma
 Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC

e-nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de acties voor het Emma Kinderziekenhuis AMC? 

Geef dan uw mailadres op voor onze digitale nieuwsbrief via steunemma@amc.nl 
En u kunt ons natuurlijk blijven volgen op www.steunemma.nl en via Facebook en Twitter.

danken voor al hun zorg en toewijding! 
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