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Antwerpen

Nieuwe speelkamer voor patiëntjes dankzij liefdadigheid

Om en bij de vijftig 
kinderen die 
opgenomen zijn in het 
ZNA Koningin Paola 

Kinderziekenhuis (campus 
Middelheim) kunnen sinds 
donderdag hun ziekte even 
vergeten in een gloednieuw 
speellokaal. Dat kostte 40.000 
euro en is er gekomen dankzij 
sponsoring.

“Kinderen kunnen hier even
aan hun ziekte ontsnappen”

Peter Commissaris Migrain en meter Lindsey Pfaff van vzw Bring a 
Smile openen de speelkamer officieel.  FOTO PATRICK DE ROO

�� In tijden waarin ziekenhuizen on-
dergefinancierd zijn, wordt liefda-
digheid steeds belangrijker om ex-
tra’s aan patiënten te kunnen aanbie-
den. Dit speellokaal is daar een uit-
stekend voorbeeld van. 

Het idee van speltherapeut en ini-
tiatiefnemer Kurt Laenen kreeg de 
volle steun van het Samman Fonds. 
Van bij het eerste idee tot de reali-
satie van het speellokaal werd ZNA 
door deze organisatie begeleid om 
de nodige mensen en middelen hier-
voor in te zetten. Zo tekende een ar-
chitecte vrijwillig het ontwerp en de 
invulling  van de ruimte. Voor het lo-
kaal werd een deel van de gang op 
de eerste verdieping, bij de hospi-
talisatie-afdeling, omgebouwd tot 
speellokaal.   

Daarnaast steunden heel wat ver-
enigingen, bedrijven, serviceclubs, 
maar ook privépersonen het initia-
tief. Zo schonk WPG Uitgevers Bel-

gië het meubilair voor de leeshoek, 
inclusief 600 stripverhalen. Service-
club De Ronde Tafel 25 Antwerpen or-
ganiseerde heel wat activiteiten voor 
dit goede doel. “De opbrengst hiervan 
is bijna integraal naar dit Antwerpse 
project gegaan. Het was niet evident 
omdat het om een groot bedrag ging, 
maar het is gelukt”, stelt Tim De Cler-
cq van De Ronde Tafel tevreden. 

Meer dan speelkamer
En ook Kurt Laenen is uiterst te-

vreden. “Vroeger vormden twee pa-
tiëntenkamers een soort van speel-
lokaal, maar dat was niet erg handig 
en niet erg kindvriendelijk. Het  was 
ook erg afgelegen van de hospitali-
satie-afdeling. Nu is het zowel voor 
de kinderen, de ouders als het per-
soneel veel handiger om op dezelfde 
verdieping een kleurrijk speellokaal 
te hebben. De kinderen kunnen hier 
aan hun ziekte ontsnappen en naar 
hartenlust spelen of gamen op de 
Wii, en ik organiseer er ook knut-
selactiviteiten. Zelfs kinderen die 
niet uit bed kunnen of mogen, kun-
nen we nu gewoon met hun bed het 
speellokaal binnen rollen.” 

Dat zo’n kamer 40.000 euro kost, 
hoeft niet te verwonderen. “Het is 
dan ook veel meer dan een speelka-
mer. Ook artsen, logopedisten en so-
ciaal medewerkers kunnen de kin-
deren hier in een zeer ontspannen 

omgving observeren. Er worden in 
een ziekenhuis ook veel strengere ei-
sen gesteld qua onder meer brand-
veiligheid en  hygiëne en dat op zich 
kost al handen vol geld”, benadrukt 
medisch diensthoofd An Bael. “Ter-
wijl in een ziekenhuis elke vierkan-
te meter moet opbrengen en wordt 
doorgerekend aan de dienst, wordt 
deze ruimte niet doorgerekend aan 
pediatrie. Daar zijn we de directie 
zeer dankbaar voor. De laatste drie 
jaar trekt die ook voluit de kaart van 
de kinderen. Zo zijn  er al veel schil-
derwerken gebeurd en worden de 
kinderbadkamers heringericht aan 
de nieuwe noden.”

Het nieuwe speellokaal werd of-
ficieel ingewijd door Lindsey Pfaff 
en Commissaris Migrain, bekend 
van Mega Mindy. Zij zijn peter en 
meter van de vzw Bring a Smile uit 
Kapellen die ook voor dit project een 
steentje bijdroeg. “Als je zelf kinde-
ren hebt, is het contrast met de zie-
ke kinderen soms groot en dan zijn 
dit erg belangrijke initiatieven voor 
deze kinderen”, stelt Lindsey. “In 
deze ruimte kunnen kinderen uit 
hun ziektebed komen, met andere 
kinderen spelen en zijn ze minder 
alleen”, vindt ook Commissaris Mi-
grain, die zelf een kleinkind heeft.  
ELKE LAMENS
�L ZNA Koningin Paola Kinderzieken-

huis, Lindendreef 1,  2020 Antwerpen.
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