Tio års
Tusen Tack!

Små och stora gåvor, donationer
och sponsring gör det möjligt för
Stiftelsen att stödja de sjuka barnen och deras anhöriga på många
olika sätt – som till exempel:
• Simhall för rehabilitering och rekreation • Inredning i bibliotek och
skola • Sjukhusclowner • Neuro-rehab-team • www.narkoswebben.se
SPRUTRÄDD? INTE DÅ!

H.K.H. KRONPRINSESSAN VICTORIA
ÄR STIFTELSENS HÖGA BESKYDDARE

Astrid Lindgren och hennes värld
står för fantasi, värme och kärlek;
respekt och framtidshopp.
Det är i den gemenskapen vi vill att
barnsjukhuset skall fungera, i stort
som smått.
I smått är sjukhuset en skärgård av
små öar, lätta att överblicka och att
lära känna, för barnen och för deras
familjer och för alla dem, som här
har sin gärning.
I stort skall sjukhuset vara Världens
Bästa Karlsson; mycket nära forskning och utveckling om barn och om
barnsjukdomar, om vårdformer och
behandlingsmetoder.
I stort som smått skall vårt sjukhus
dra till sig och hålla kvar människor
som kan och vill arbeta med helheter
– människor som kan leva med och
förstå barnen och deras familjer, och
som hjälper oss alla att kunna behålla
hoppet, glädjen och respekten.

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus startades för tio år
sedan av läkare vid barnsjukhuset. För dem stod det klart att
• Undervisningsmaterial för gastro- bästa möjliga vård av barn och ungdomar kräver mer än enbart
och urologpatienter • Leksaker, spel, god medicinsk behandling och omvårdnad.
PC, materiel, m m till Lekterapin
Genom denna stiftelse skulle små och stora bidrag av olika slag
• Huvudﬁnansiär av barnsjukhusets verkligen nå fram till patienter, anhöriga och personal.
musikterapi • TV, video, DVD till
Därför just också Stiftelsen för
Stiftelsens närhet till sjukhuset kunde också garantera att sjukbibliotek och vårdavdelningar • Blå vårdens etiska ramar respekteras till fullo och att varje form av Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Rummet; inredning • Sommarläger stöd verkligen kommer till nytta och glädje i vården.
för neuroskadade barn • Inredning
till Familjevåning och träningsläUnder de tio år som Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barngenhet • Mycket, mycket mer kan
sjukhus verkat, har pengar, varor och tjänster till ett värde
Du se på www.astrid-barn.nu, där
motsvarande drygt 100 miljoner kronor mottagits.
Du också möter många välgörare.
Tusen tack till alla de människor som i olika
B L Å RU M M E T
former har en del i detta!
Tusen tack också till all personal och alla
andra eldsjälar, som som gör det möjligt
för Stiftelsen att hjälpa de sjuka barnen!

www.astrid-barn.nu
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Stiftelsen står under tillsyn av
Länsstyrelsen i Stockholms län.
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