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‘’Je bent met je ernstig zieke kind al weken lang in het zieken-
huis, droomt van thuis, en wilt als gezin weer graag bij elkaar 
zijn, maar hoe krijg je de zorg thuis op orde en kun je deze zorg 
thuis wel geven? Straks gaat het mis, heel erg mis’’ (Vanessa 
Liem, moeder van Thijmen) 

 

Nieuw zorgconcept in nieuw gebouw 
Ernstig zieke kinderen en hun gezin willen maar één ding: vanuit 
het ziekenhuis zo snel mogelijk naar huis. Toch kan dat niet al-
tijd meteen en gaat dit door overbelasting van de ouders vaak 
mis. Het Jeroen Pit Huis biedt een tijdelijk thuis voor het hele 
gezin om de overstap naar huis makkelijker, doelmatiger en be-
stendiger te maken. Met medische zorg, family care, training en 
begeleiding van ouders.  

Zij moeten, eenmaal thuis, de complexe en intensieve zorg zelf 
leveren en leren omgaan met tal van praktische en administra-
tieve vraagstukken. In Het Jeroen Pit Huis kunnen de ouders 
hier vertrouwd mee raken. Het gezin kan weer leren hoe het is 
om samen te functioneren om daarna, met steun van de brede 
en deskundige expertise van het zorgteam, zelf verzekerd en 
veilig naar huis te gaan.   

HET JEROEN PIT HUIS: 
BOUW MEE 

Geef zieke kinderen en hun ouders een thuis op weg naar huis 
 

Een erkend goed doel 
Het Jeroen Pit Huis werkt nauw sa-
men met Stichting Steun Emma Kin-
derziekenhuis (“Steun Emma”) dat 
fondsen inzamelt voor het Emma 
Kinderziekenhuis UMC. Binnen 
Steun Emma is er een apart fonds 
op naam voor Het Jeroen Pit Huis. 
Omdat de stichting de ANBI status 
heeft, is een gift voor een groot deel 
van de belasting aftrekbaar. Dat kan 
in het desbetreffende jaar van de 
gift of uitgespreid over vijf jaar of 
meer.  

Steun Emma heeft ook de CBF er-
kenning, wat betekent dat ze een 
officieel erkend goed doel is en 
werkt volgens regels en richtlijnen 
omtrent het afleggen van verant-
woording aan haar donateurs en de 
maatschappij.     

Onze gegevens 

Helpt u mee de ontwikkeling en bouw 
van Het Jeroen Pit Huis mogelijk te ma-
ken? Dit kan bijvoorbeeld door een do-
natie te doen voor een concreet deel 
van het gebouw.  Voor specifieke vra-
gen of wensen op dit gebied kunt u con-
tact opnemen met: Emilie van Karne-
beek, (06-55 3 355 39) of Nicole Weg-
lau- Deiters (06-22 93 52 59). 

Alle donaties, klein of groot zijn heel erg 
welkom! Kijk op hetjeroenpithuis.nl  

Ons rekening nummer : NL64 ABNA 
0507 1508 13, onder vermelding van 
Het Jeroen Pit Huis. 

http://hetjeroenpithuis.nl/
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HET JEROEN PIT HUIS: 
BOUW MEE 

 
U kunt Het Jeroen Pit Huis op verschillende manieren steunen. Naast een algemene donatie, die in zijn 
geheel ten goede komt aan de bouw van Het Jeroen Pit Huis, kunt u ook desgewenst specifieke onderdelen 
‘sponsoren’, al dan niet voorzien van uw (bedrijfs)naam. Ook is het mogelijk om donaties ‘in natura’ te 
doen, i.e. concrete spullen te schenken. 

 

1. Algemene donatie                     ieder bedrag is mogelijk 

Uw donatie komt geheel ten goede aan de bouw van Het Jeroen Pit Huis 
 

2. Familie appartement                             per stuk  €250.000 

          (Reeds 6 ontvangen toezeggingen) 

Het huiselijke familie appartement, waarvan er acht zullen zijn, biedt een familie van twee tot vier personen 
de juiste faciliteiten, veel comfort en privacy. Het appartement bestaat uit een patiëntenkamer, een badka-
mer, woonkamer met pantry, een ouderslaapkamer en een privé terras aan de tuinzijde. Op de vide is een 
slaapkamer voor de broertjes/zusjes. Oppervlakte ca. 80m2. Naamgeving is mogelijk.  

 

               

  Voorbeeld patiëntenkamer    voorbeeld woonkamer  
 

3. Speeltuin                                                           incl. toestellen, speciale ondergrond en hek vanaf € 75.000 

Onmisbaar in Het Jeroen Pit Huis: een speeltuin. Voor iedereen wat wils, met (aangepaste) speeltoestellen,  
een rolstoelvriendelijke ondergrond en voor de allerkleinste een hek. Veiligheid boven alles. Samen spelen is 
voor ieder kind belangrijk ongeacht of die ziek is of gezond. Het bevordert de ontwikkeling en het zelfver-
trouwen. Er zal in de tuin van Het Jeroen Pit Huis 1 centrale speeltuin komen. Rondom het huis komen rol-
stoelvriendelijke wandelpaden met bankjes en op verschillende plekken een speeltoestel. 

 

Een impressie van de verschillende speelmogelijkheden. 
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4. Fysio/gym/bioscoop             bouw  en inrichting € 65.000 

               (reeds ontvangen toezegging voor materialen fysio van  €10.000) 

De fysio/gym/bioscoop ruimte is een belangrijke plek in Het Jeroen Pit Huis. Hier werkt de fysiotherapeut aan 
de mobiliteit van de kinderen, soms met gebruik van speciale materialen. ’s Avonds kunnen familieleden zich 
hier in- en ontspannen met gymapparatuur. Tevens is de kamer zo ontworpen dat er voorlichtings- of filmavon-
den gehouden kunnen worden (er komt een beamer en groot scherm). Denk aan gezamenlijk kijken naar bij-
voorbeeld een film, voetbalwedstrijd of de Olympische Spelen.  

 
Schets door ontwerpbureau concrete 
 

5. Speelkamer / hoek            bouw en inrichting € 50.000 

Net als buiten is het ook binnen van belang dat er een speelhoek komt voor alle kinderen. Het spelen 
doet een kind goed. Hij (of zij) is afgeleid en heeft plezier, alleen of samen met andere kinderen of met 
zijn ouders. Hierdoor kan hij zich goed ontwikkelen. De speelkamer is een open ruimte direct naast de 
leefkeuken en de woonkamer zodat ouders hun kind in de gaten kunnen houden.  De materialen in deze 
speelhoek zullen degelijk, stevig en veilig te zijn. Hoe leuk is een klein keukentje, een levensgrote puzzel 
op de muur of in de hoek een lekkere plek vinden waar je een boekje kan lezen. 

 

 

 Impressie van de speelhoek    suggestie van kleuren en materialen 

 

 

 

            
  

 



4 
 

 

6. Snoezelkamer                   bouw en inrichting € 40.000 

                             (reeds een toezegging ontvangen van €15.000)  

De snoezelkamer is een ruimte waarbij de aandacht uitgaat naar totale ontspanning, plezierig zitten of liggen 
zonder storende elementen van buitenaf. Specifiek voor dit doel ontwikkelende elementen geven de ruimte 
de juiste sfeer, waardoor de zieke kinderen kunnen ontspannen en/of in eigen tempo dingen kunnen ont-
dekken en zichzelf ontwikkelen. De snoezel ruimte biedt verzorgers/ouders alle ruimte en vrijheid om meer 
of minder prikkels aan te bieden, al naar gelang de behoefte van het kind op dat moment.   

 

Impressie van een snoezelkamer 

 

7. Ontvangst met coffee corner                        bouw en inrichting € 35.000 

Al een stap op weg naar huis! ‘Welkom in Het Jeroen Pit Huis’. Onderstaand is een impressie van de 
ontvangst. Hier wordt het gezin ingeschreven door een van de verpleegkundige en vrijwilligers, wegwijs 
gemaakt en worden de ‘huisregels’ uitgelegd. Er is ook een hoek om even rustig op de bank een kop 
koffie te drinken, samen bij te praten of om even tot rust te komen.  
 

                      

Impressie van het ontvangst 
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8. De huiselijke inrichting                  

                         -  van de gezamenlijke woonkamer € 35.000 

           - van de woonkamer 1 appartement € 15.000 

Omdat het thuisgevoel in Het Jeroen Pit Huis voorop staat, is het interieur heel belangrijk. Stoelen, tafels, 
banken en zitjes en de juiste stoffering maken Het Jeroen Pit Huis tot een comfortabel en huiselijk geheel. 
Om te kunnen werken of te ontspannen. Ook verlichting is heel cruciaal, omdat met name licht sfeerbepa-
lend is in huis.  

 

Impressie woonkamer appartement 

 

9. Tuin – diversen losse onderdelen       verschillende mogelijkheden vanaf € 20.000 

Het Jeroen Pit Huis wordt straks omgeven door veel groen, dat zorgt voor een oase van rust voor de patiënten 
en hun ouders. De aan te leggen tuin, met een heerlijk terras uitkijkend over het water, de speeltuin en ook 
het wandelpad om het huis heen dragen bij aan het tijdelijke ‘woongenot’. In de tuin is er nog behoefte aan 
de inrichting van het voorplein van het huis, een fietsenstalling voor het personeel en ouders maar ook voor 
eventuele bakfietsen van en voor gezinnen. En hoe fijn zou het bijvoorbeeld zijn als een deel van het terras 
overdekt zou zijn? En dat er een tuinhuisje staat?  

 

Impressie om Het Jeroen Pit Huis heen 
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10.Bedden                                                              verschillende mogelijkheden tussen € 2.500 - € 10.000  

Omdat een mens gemiddeld een derde van zijn leven slaapt is voor iedereen een goed bed van groot be-
lang. Voor zorgintensieve kinderen geldt dat nog sterker. Deze kinderen verblijven nu eenmaal vaker en lan-
ger in bed. Medische bedden verschillen van gewone bedden. Deze bedden hebben meerdere functionali-
teiten, zoals een hoge mate van verstelbaarheid om zo goed mogelijk te liggen maar ook om optimaal toe-
gankelijk te zijn voor de verpleging. Het is mogelijk om zowel de reguliere bedden als de ziekenhuisbedden 
voor de patiënten te sponsoren.   

Sponsoring van een multi-verstelbaar ziekenhuisbed  € 10.000  ( 8x)  

Sponsoring van een regulier tweepersoons bed:    €   5.000  ( 8x) 

Sponsoring van een stapelbed     €   2.500  ( 8x) 

 

11. Ontwikkeling en aanschaf educatie materiaal                             vanaf € 5.000 

Een belangrijk onderdeel van de zorg In Het Jeroen Pit Huis is de educatie van ouders in de complexe zorg 
voor hun kind, zoals het verwisselen van een canule of het inbrengen van een ‘diepe lijn’. Hiervoor zullen 
we speciale trainingen ontwerpen met passend educatiemateriaal. Dit kan praktisch oefenmateriaal zijn of 
video instructies, maar ook het filmen van handelingen en die later samen doorspreken.  

 

12. Samenspeel materiaal                 tussen € 1.500 - € 5.000 

Ook kinderen met een beperking willen graag samen spelen. Als je ziek bent is er gelukkig nog veel samen 
te beleven. Met aangepast keukenmeubilair is het mogelijk om samen cupcakes te bakken. Of je broertje te 
verslaan met een aangepaste spelcomputer in Het Jeroen Pit Huis. En wat dacht je van samen muziek spe-
len op verschillende instrumenten of samen een boek lezen, gekozen van de ‘boekenkar’. De boekenkar is 
een kar die wekelijks in Het Jeroen Pit Huis langs alle appartementen gaat en waar de patiënten en hun 
broertjes/zusjes boeken kunnen uitkiezen om te lezen, of om uit voorgelezen te worden.  
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