
Orangerie en tuin Oncologiecentrum 

Een plek voor rust en bezinning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 Anja is nog maar net 30 jaar als 

zij de diagnose borstkanker te 

horen krijgt. Zij heeft een jong 

gezin met kleine kinderen en 

wordt, samen met haar partner, 

overspoeld met allerlei vragen.  

Piet is krap een half jaar met 

pensioen. Voor hem zitten er te 

weinig uren in een dag om alle 

hobby’s en activiteiten uit te 

voeren. Toen hij de diagnose 

prostaatkanker kreeg gesteld, 

zag zijn echtgenote hem 

gaandeweg veranderen in een in 

zichzelf gekeerde man. 

VieCuri heeft een nieuw 

Oncologiecentrum. Op deze polikliniek 

houden allerlei specialisten en 

verpleegkundigen van verschillende 

specialismen spreekuur. Dat is prettig 

voor de patiënt die nu niet meer naar 

afzonderlijke poliklinieken hoeft te gaan 

maar naar een vaste bekende locatie 

met veel privacy, rust en vertrouwde 

zorgprofessionals. Belangrijk voor het 

leveren van goede zorg. 

Maar VieAmi wil graag een stapje 

verder gaan in het bieden van extra’s 

voor onze oncologische patiënten.  

 

 

 

 

 

Een Orangerie en een tuin die niet doet 

denken aan een ziekenhuissetting, maar 

een aangename plek is waar patiënten 

zich even kunnen ontspannen. Een plek 

voor rust en ontspanning.  

 

Wij gunnen onze patiënten zo graag     

dat beetje meer.  

 

VieAmi maakt zich sterk voor een 

Orangerie en tuin bij het 

Oncologiecentrum.  

Voor iedereen in deze regio die met 

kanker te maken krijgt.  

Helpt u mee? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontwerp, de bouw en aankleding 

van de Orangerie en tuin kost geld. 

Luchtkastelen kunnen we wel 

bouwen, maar daar kan niemand in 

wonen. Voor de bouw en de 

inrichting van de Orangerie hebben 

wij dan ook een flink bedrag nodig. 

Daarbij vragen wij uw hulp. 

 

We hopen dat u de komende tijd de 

acties die wij organiseren steunt. U 

kunt financieel bijdragen, maar ook 

in natura, bijvoorbeeld met 

bouwmaterialen of door de aanleg 

van groen. 

 

Stichting VieAmi 

Tegelseweg 210, Venlo 

077 320 5138 

info@vieami.nl | www.vieami.nl 
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VieAmi is de vriendenstichting van 

VieCuri Medisch Centrum. 

Medewerkers en specialisten van 

VieCuri zetten zich elke dag in voor 

zorg op topklinisch niveau. Maar 

het zijn kleine dingen die het 

verblijf in het ziekenhuis 

aangenamer kunnen maken. 

VieAmi maakt zich sterk voor deze 

extra’s, die het bezoek aan VieCuri 

aangenamer maken. VieAmi heeft 

een ANBI-status. 

 

Geef om de Anja’s en de Piets in 

onze regio.   

 

Zodat zij een plek krijgen waar ze 

even tot zichzelf kunnen komen. 

Waar ze de vogels horen fluiten en 

de bloemen kunnen ruiken.  

 

Help ons mee te sparen, zodat wij 

straks met trots kunnen zeggen: 

“kijk, deze Orangerie en deze tuin 

zijn tot stand gekomen door de 

goedgeefsheid van inwoners, 

werkgevers en medewerkers  van 

dat stukje Limburg, waar de 

historische Maas stroomt en de 

regio agrarisch en groen is.” 
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