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‘’Je bent met je ernstig zieke kind al weken lang in het ziekenhuis, 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 altijd 

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 en beter 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 
administratieve 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, zelfverzekerd 

en veilig naar huis te gaan. 
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Een erkend goed doel

Het Jeroen Pit Huis werkt nauw 
samen met Stichting Steun Emma 
Kinderziekenhuis (“Steun Emma”) dat 
fondsen inzamelt voor het Emma 
Kinderziekenhuis. 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 
erkenning, wat betekent dat ze een 
officieel erkend goed doel is en werkt 
volgens regels en richtlijnen omtrent 
het afleggen van verantwoording aan 
haar donateurs en de maatschappij.    

Onze gegevens

Helpt u mee de ontwikkeling en 
bouw van het Jeroen Pit Huis 
mogelijk te maken? Dit kan 
bijvoorbeeld door een donatie te 
doen voor een concreet deel van het 
gebouw.  Voor specifieke vragen of 
wensen op dit gebied kunt u contact 
opnemen met: Emilie van Karnebeek, 
projectvoorzitter (06-55335539) of 
Maarten Nederkoorn, fondsenwerver 
(06-50244835), of Nicole Weglau-
Deiters, fondsenwerver 
(06-22935259). Alle donaties, klein of 
groot zijn heel erg welkom! 

Kijk op www,hetjeroenpithuis.nl. Ons 
rekening nummer is NL64 ABNA 
0507 1508 13, onder vermelding van 
Het Jeroen Pit Huis.

BOUW MEE AAN HET 
JEROEN PIT HUIS 

GEEF ZIEKE KINDEREN EN HUN OUDERS EEN STUKJE THUIS OP  WEG NAAR HUIS

http://hetjeroenpithuis.nl
http://hetjeroenpithuis.nl
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BOUW MEE AAN HET JEROEN PIT HUIS  
MOGELIJKHEDEN VOOR DONATIES VAN SPECIFIEKE ONDERDELEN

1. De stoffering van de verschillende ruimtes Vanaf 5.000 euro

De sfeer van het Jeroen Pit Huis is huiselijk en warm. Het interieur zal zoveel mogelijk de sfeer van 
thuis ademen en lijkt daarom doelbewust niet op die van een ziekenhuis. Daarmee is stoffering een 
heel belangrijk onderdeel van het huis om alle bewoners letterlijk een thuisgevoel te geven. 

Het Jeroen Pit Huis bestaat uit meerdere ruimtes.  Voor de stoffering van de centrale woonkamer en 
de acht familieappartementen zoeken we nog naar sponsors. De gezamenlijke woonkamer is de 
centrale ontmoetingsruimte waar gezinnen elkaar kunnen treffen en samen kunnen eten. 
Verpleegkundigen kunnen hier overdag met de kinderen verblijven, terwijl ouders er kunnen werken 
of ontspannen. De centrale woonkamer met verschillende hoekjes en nisjes biedt ruimte aan een 
grote eettafel, comfortabele zit- en werkplekken, speelruimte en boxen voor de kleinste kindjes. 

Het familie appartement biedt een familie van twee tot vier personen de juiste faciliteiten, veel 
comfort en privacy.  Voor grotere gezinnen is het mogelijk om er een extra kamer bij te schakelen. 
Het appartement bestaat uit een patiëntenkamer, een badkamer, een woonkamer met pantry, een 
ouderslaapkamer en een privé entree aan de tuinzijde. De totale oppervlakte van een appartement is 
77 vierkante meters.

Sponsoring voor de stoffering is mogelijk per appartement, en/of voor de woonkamer.

• Stoffering per appartement: 5.000 euro.

• Stoffering voor de woonkamer: 20.000 euro.

2. De huiselijke inrichting van het gebouw                        Vanaf 10.000 euro    

Omdat het thuisgevoel in het Jeroen Pit Huis voorop staat, is -naast de stoffering- het interieur heel 
belangrijk. Stoelen, tafels, banken en zitjes 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 sfeerbepalend is in huis. 

• Inrichting van één appartement: 10.000 euro. 

• Inrichting gezamenlijke woonkamer 35.000 euro

3. De inrichting van de keuken              Vanaf 7.500 euro

Een belangrijke plek in elk huis is de keuken. In de keuken van het Jeroen Pit Huis kan door meerdere 
families gekookt worden. Koken en samen eten zijn belangrijke sociale bezigheden die het 
gezinsgevoel benadrukken, en dat is voor deze families met zieke kinderen extra belangrijk. De 
centrale keuken bestaat uit een grote kookunit, 2 kleinere kookeenheden en alle benodigde 
apparatuur. Ook kookgerij en bestek hoort daarbij. In de tuin staat een buitenkeuken zodat er in de 
zomer niet alleen buiten gegeten, maar ook gekookt kan worden. 

• Sponsoring van één van de twee kleine kook unit’s: 10.000 euro per stuk

• Sponsoring van de grote kook unit: 15.000 euro 

• Sponsoring van de buitenkeuken: 7.500 euro
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4. De inrichting van de tuin Vanaf 2.500 euro

De beoogde locatie van het Jeroen Pit Huis ligt op het terrein van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Dit 
gebied, direct naast het ziekenhuis, wordt op dit moment ontwikkeld tot een Health Park: een wandelpark met 
veel water en groen. Het park krijgt een verscheidenheid 
aan mooie plekjes waardoor iedereen die er komt kan 
genieten. Het Jeroen Pit Huis staat daarmee midden in de 
natuur. De tuin van het Jeroen Pit Huis is binnen het 
Health Park een groene oase op zich. Bomen, gras en 
bloemen moeten zowel spelen als uitrusten mogelijk 
maken. Maar ook bijvoorbeeld gezellig buiten eten met 
de hele familie. Het contact met de natuur bevordert het 
welbevinden van het zieke kind en die van het hele gezin. 
Voor ieders veiligheid is de tuin omheind met een mooi 
weggewerkt hek. 

• Sponsoring beplanting tuin: 17.500 euro.

• Sponsoring gazon tuin: 12.500 euro

• Sponsoring hekwerk: 25.000 euro

• Sponsoring tuinmeubilair per appartement: 5.000 euro. (8x)

• Sponsoring gemeenschappelijk tuinmeubilair: 25.000 euro

5. Domotica                                     Vanaf 4.000 euro    

Domotica is de verzamelnaam voor alle slimme technische oplossingen die er op dit moment zijn om het 
leven in huis gemakkelijker te maken.  Van de verwarming die via een app op de mobiele telefoon gestuurd kan 
worden tot sensoren die het licht aandoen als er iemand binnenkomt.  Voor ouders is het fijn om na een lange 
tijd met een kind in het ziekenhuis ziekenhuis weer zelf de controle over de eigen leefomgeving te hebben. 
Domotica is niet alleen een luxe maar belangrijk om het gezin te helpen focussen op de dingen waar het echt 
om gaat: zorg en herstellen, een zo goed mogelijk welbevinden van de hele familie. 

• Domotica in één appartement: 4.000 euro (8x)

• Domotica in de gezamenlijke woonkamer: 18.000 euro



Mogelijke sponsorships september 2019

6. Bedden en beddengoed               Vanaf 1.500 euro

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

• Sponsoring van een set beddengoed per appartement: 1.500 euro

• Sponsoring van een regulier tweepersoons bed: 5.000 euro (10x)

• Sponsoring van een multi verstelbaar ziekenhuisbed: 10.000 euro (8x)
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