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De etalage

Verrassende verbindingen
Het initiatief om wenskaarten voor in de kerstboom te verspreiden in het VUmc zorgde voor verrassende 
verbindingen – binnen en buiten de ziekenhuismuren.

Kleurige klokjes, sterren, engeltjes van papier. Volgeschreven met persoonlijke wensen sierden afgelopen 
kerst de bomen en de bedden in het VU medisch centrum. Zoekend naar een vorm die op open wijze uit-
nodigt tot verbinding, en bovenal ook logistiek haalbaar blijft in de mierenhoop van het ziekenhuis, kwa-

men we op het idee van de wenskaartjes. Echt leven ging dit project dankzij een partner uit onverwachte hoek: 
een behandelboerderij waar kwetsbare jongeren met complexe problematiek wonen en werken. Deze jongeren 
gingen de uitdaging aan 
om 700 kaartjes zelf te 
knutselen. Op de grote foto 
ziet u een kerstboom in de 
centrale hal, met het eerste 
van vele kaartjes. Daarnaast 
de tafel met wenskaarten, en 
onderstaande uitleg: 

Gewapend met deze tekst 
en met tassen vol kaartjes 
gingen vrijwilligers van onze 
dienst de bedden langs. Ze 
bleven langer weg dan an-
ders, want de kaartjes gaven 
overal aanleiding tot ge-
sprek. Over de eigen wensen 
en zorgen, over kerst ver van 
huis, maar vooral ook over 
de jongeren die de kaartjes 
hadden gemaakt: ‘Speciaal 
voor ons!’ Dat kwetsbare 
mensen, afhankelijk van zorg, 
nu zelf wilden en konden 
zorgen voor een ander. Die 
zorg bleek, meer nog dan de 
kaartjes zelf, voor verbinding 
te zorgen. 

En Natascha? Die is alvast 
begonnen aan de kaartjes 
voor komende kerst.

Femke Stock, geestelijk 
verzorger VUmc Amsterdam. 
f.stock@vumc.nl

Ik wens…
Wat is uw wens deze kerst?

Op deze kaartjes kunt u een persoonlijke wens of groet schrijven.  

Hang een kaartje in de boom, in het ziekenhuis of thuis, op uw kamer, 

of geef er een door aan een ander. 

De kaartjes worden verspreid onder patiënten, bezoekers en medewer-

kers in het VUmc. Ze zijn speciaal voor u gemaakt door de jongeren op 

behandelboerderij de Dijckhof (Intermetzo). 

De jongeren hebben de afgelopen weken met veel enthousiasme ge-

knutseld aan de kaartjes. 

Natascha van 19 nam het voortouw bij deze actie. Haar wens aan alle 

mensen in het ziekenhuis: ‘Dat ze een gezellige kerst mogen hebben, 

ondanks dat ze niet thuis zijn.’
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