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Freek

Knuffel een ziek kind!
Ziek zijn is voor niemand leuk, maar voor kinderen is de angst, pijn en onzekerheid nog moeilijker 
te verdragen. Een vriendje in deze tijd is daarom zeer belangrijk. Kinderen vinden deze vriend 
onder andere in een knuffel. Bij een knuffel kunnen ze hun verhaal kwijt, ze kunnen ermee kroelen 
en hij is leuk om mee te spelen. Het krijgen van een knuffel vermindert de angst en is daarnaast 
een mooie beloning voor hun dapperheid. In het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) krijgen kinderen 
daarom bij spannende behandelingen giraffeknuffel; Freek.

Water voor Freek 
LF-Gouda is erg begaan met kinderen die naar 
het ziekenhuis moeten. Daarom starten we 

samen met de Vrienden van het 
GHZ een bijzondere actie. Eerder 

plaatsten we op verzoek een karaf 
kraanwater kosteloos op tafel. 
Vanaf heden brengen voor iedere 
karaf een klein bedrag van €1,- in 
rekening. Met iedere gespaarde 
€7,- kopen we een Freek-knuffel, 
welke we weggeven aan zieke 
kinderen. Samen met jouw 
bijdrage maken we zo het 
ziekenhuisbezoek voor veel 
zieke kinderen een beetje  
minder spannend.

Vriend van het ziekenhuis 
Zowel LF-Gouda, als het GHZ voelen zich enorm 
verbonden met Gouda en omgeving. “Wij 
vinden het, net als het GHZ, erg belangrijk dat 
je continu nadenkt over het ver beteren van je 
service en kwaliteit. Dat je verder gaat dan de 
basisbehoefte en zorgt waar mogelijk voor meer 
dan een tevreden gast of patiënt. Juist daarom 
zijn wij ook ‘Vriend van het GHZ’ geworden!” 
vertelt eigenaresse Sharon van Gastel enthousiast. 

Knuffel je mee? 
Sharon is sinds kort bestuurslid van de Stichting 
Vrienden van het GHZ. “Met diverse giften 
maken zij het verblijf van hun patiënt en zijn 
familie in het GHZ zo aangenaam mogelijk.  
Het is heel prettig dat ik nu een verbinding kan 
maken tussen de Vrienden van het GHZ en ons 
restaurant. Ik hoop dat de actie een groot succes 
wordt en dat andere horeca gelegenheden ons 
volgen. Het zou mooi zijn als zij het GHZ ook 
een warm hart toedragen en dat we regelmatig 
naar het GHZ kunnen afreizen met 
onze armen vol Freekjes.” 

Zelf een knuffel?
Wil je ook even knuffelen? 
Word dan, net als LF-Gouda, 
Vriend van het GHZ. Dit kan 
via het inschrijfformulier of 
www.vriendenvanhetghz.nl.  
Als dank voor je vriendschap krijg 
je Freek de giraffe cadeau!


