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Opbrengst taxusinzameling naar 
terras voor kankerpatiënten ZNA 
Middelheim 
 
 
 

24 juni 2015

 
 
Met de actie Vergroot de Hoop wordt taxussnoeisel ingezameld om als 
basisgrondstof voor chemotherapie te verkopen aan de 
farmaceutische sector. De gemeentes en intercommunales die de 
snoeiselinzameling coördineren schenken de opbrengst ervan telkens 
aan een goed doel. IGEAN schonk zijn opbrengst van vorig jaar 
(28.460 euro) aan vzw Surplus, het verwenfonds voor 
kankerpatiënten van ZNA Middelheim. Vandaag wordt het terras dat 
met het geld is ingericht, feestelijk geopend. 

Micheline Van Bosch werkt als verpleegkundige oncologie & palliatieve zorgen 
in ZNA Middelheim en is voorzitter van vzw Surplus. Micheline: “Met de acties 
van onze vzw willen we onze kankerpatiënten een ‘surplus’ bieden. Met een 
verjaardagscadeau, bijvoorbeeld. Of een citytrip, waarop ervaringen 
uitgewisseld worden en vriendschappen ontstaan. Kortom, alles wat de 
dagelijkse zorgen even doet vergeten. Met het geld van IGEAN maakten we 
een oude droom waar: aan het oncologisch centrum in ZNA Middelheim legden 
we een knap houten terras aan, vol kleurrijke meubelen. Hier ontsnappen de 
patiënten aan de ziekenhuissfeer. Het terras is speciaal aan hen aangepast: 
het ligt egaal, zodat een rolstoel of baxter geen hinder ondervindt, en biedt 
met zijn drie Japanse kerselaars voldoende schaduw. Want wie chemo krijgt, 
moet de zon vaak vermijden.” 

“We zijn erg blij met de financiële steun die dit terras mogelijk maakte. Dat 
geluk gunnen we anderen natuurlijk ook, daarom hebben we ook een 
taxushaag rond ons terras geplant. Zo kunnen we in de toekomst veel 
taxussnoeisel inzamelen. Waarmee we niet alleen kanker helpen bestrijden, 
maar ook andere goede doelen een hart mee onder de riem steken.” 
 
Voor de pers: 
U kan de opening bijwonen om 16u deze namiddag in ZNA Middelheim. Volg route 45. 
Meer info: 
Micheline Van Bosch, voorzitter vzw Surplus: 0486/61 25 05 en 03 280 23 36 
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ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen), de grootste gezondheidszorgorganisatie van 
België, wil toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg bieden voor iedere patiënt. 
De groep omvat drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde 
ziekenhuizen en een woonzorgcentrum. ZNA stelt zo’n 6.000 mensen tewerk, waaronder 
600 artsen, die dagelijks zo’n 7.000 patiënten verzorgen. 
 
ZNA omvat: 

 
3 algemene ziekenhuizen met een uitgebreid medisch aanbod in Noord, Centrum  
en Zuid (ZNA Jan Palfijn, ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus en ZNA Middelheim) 

 
7 dagcentra voor daghospitalisatie, raadplegingen en medisch-technische 
onderzoeken (ZNA Hoge Beuken, ZNA Jan Palfijn, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA 
Middelheim, ZNA Sint-Elisabeth, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Stuivenberg) 

 
6 gespecialiseerde ziekenhuizen met een zorgaanbod afgestemd op specifieke patiëntengroepen 
als bejaarden, kinderen en psychiatrische patiënten (ZNA Hoge Beuken, ZNA Joostens, ZNA 
Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg, ZNA Sint-Elisabeth, 
ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)  
 
2 medische centra: Medisch Centrum Regatta en Medisch Centrum Kaai 142. 
 
1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens). 
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