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Nieuws 
We zijn heel erg geschrokken...

Onze 'worst nightmare', er zat een speld in een dekentje
dat een kind in het ziekenhuis ontving!  
Daarom delen we de onderstaande mails met jullie.

In deze mail deelt de de Medisch Pedagogisch Zorgverlener van het Maasstad
Ziekenhuis in Rotterdam haar zorg met ons...
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En deze mail ontvingen we van de moeder die de spel in het dekentje van haar
dochtertje vond...

Dit moeten we toch ten aller tijden voorkomen!
Wij zijn hier enorm van geschrokken. Ook vandaag tijdens het samenstellen van een grote aanvraag van
een ziekenhuis kwamen we een speld in een dekentje tegen. Wil jij, als maakster heel erg goed opletten
dat dit niet nog een keer gebeurd. Natuurlijk doet niemand dit express maar we kunnen ons dit niet
veroorloven. Dus wil ook jij jezelf blijven checken want ook jou zou dit kunnen overkomen. We zijn
allemaal mensen. We kunnen allemaal iets over het hoofd zien. Wil je alsjeblieft een dubbele check doen
voor dat het dekentje inlevert? Samen maken we het nog veiliger.

Ken jij een vrijwilliger van de Regenboogboom of Droomdekentjes die nog geen nieuwsbrief ontvangt 
of ontvang jij een nieuwsbrief tweemaal? Stuur dan een e-mail 

naar info@regenboogboom.nl en wij zullen het z.s.m. oplossen.  
Deze nieuwsbrief mag je ook gerust doorsturen naar een collega-droomdekenmaakster. 
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