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Het Kiwanishuis is een gastenverblijf voor familie van patiënten
van het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in
Beverwijk.
Het is vernoemd naar de serviceclub Kiwanis Nederland, die in
1991 de verbouwing en inrichting voor haar rekening nam.
In 2015 is het Kiwanishuis compleet gerenoveerd dankzij tal van
materiele en financiële giften van tal van sponsors en klaar voor de
volgende 25 jaar!
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Het huis heeft een viertal appartementen. Alle vier beschikken ze
over een eigen zitje, keuken, badkamer, televisie en WIFI.
Elk appartement heeft een 2-persoons bedbank en de grote kamers
hebben tevens een stapelbed.
Daarnaast een aantal gemeenschappelijke ruimten, een
familiekamer met televisie, kinderspeelkamer, een wasruimte met
wasmachines, droogtrommels en strijkmateriaal.
Verder zijn er een aantal fietsen beschikbaar, waarvan een met een
kinderzitje.
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Stichting Kiwanishuis
De exploitatie van het huis is in handen van de Stichting
Kiwanishuis, die voor dit doel van het RKZ een etage huurt in een
flat op loopafstand van het ziekenhuis.
De dagelijkse coördinatie is in handen van vrijwilligers die op basis
van piketdiensten beschikbaar zijn.
Voor de gasten zijn aan hun verblijf geen kosten verbonden.
Dat wil niet zeggen dat wij geen kosten maken. Die worden
gedekt uit giften en donaties en een bijdrage van Stichting Kind en
Brandwond.
Een gift is dan ook van harte welkom.
U kunt deze overmaken op rekeningnummer:
NL 84 INGB 065 593 9377 t.n.v. Stichting Kiwanishuis
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