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Halfjaaroverzicht 2010
Lieve vrienden en vriendinnen
Dit jaar kiezen wij ervoor om u nu, halverwege 2010 te informeren over het reilen en zeilen
van de Stichting "Vrienden van Vughterstede, de Stichting die U een warm hart toedraagt.
Per l januari van dit jaar is de zgn. ZZP-bekostiging ingetreden voor de zorg voor de oudere
mens die in een verzorg- of verpleeghuis woont. Concreet betekent dit, dat iedere bewoner
een zorgzwaarte toegekend krijgt op grond waarvan hij of zij de zorg krijgt die de indicerende
instantie hem of haar toekent. Voor Vughterstede heeft dat betekent dat erop een aantal
terreinen bezuinigd moest worden, o.a. op het gebied van "welzijn": de wat meer gezellige
activiteiten voor de bewoners. Dus: een nog belangrijker taak voor de Vrienden van
Vughterstede om "extraatjes" te organiseren.
Het jaar is nog lang niet om, wij hebben nog niet alle wensen kunnen concretiseren, maar wij
kunnen u wel vertellen wat er gedaan is en wat de plannen voor de rest van het jaar zijn.
Er is een lentefeest georganiseerd voor de verpleegafdelingen in Huize de Braacken en WZC
Theresia; er was een muzikale verrassing en ieder kreeg een ijsje van de ijscokar. De Ark van
Noah is ook dit voorjaar op bezoek geweest. De volière voor WZC Theresia, waaraan wij
mede gedoneerd hebben, is feestelijk geopend. De bewoners van Mariënhof bezochten
dankzij een genereuze gift, "De Beekse Bergen", met aspergemaaltijd in Het Groene Woud.
Voor het najaar staan barbecues op het programma voor bewoners van de huizen evenals een
workshop met de Minimakkusclown voor de verpleegafdelingen.
Het schilderen voor ouderen is een groot succes, en kan dankzij de donaties gecontinueerd
worden in de huizen. Geknuffeld kan er met een hondje en een poesje.
Ook dit jaar worden er in de huizen weer Bramconcerten gegeven door studenten van het
conservatorium. Wij hebben nog meer muzikale activiteiten op het programma staan en
wekelijks wordt er gezongen bij de piano.
In WZC Theresia staat sinds kort na 17.00 uur koffie en thee klaar voor bewoners, zodat
men ook dan nog gezellig kan samen zijn. Gesponsord door de Vrienden!
Dus: Blijf of wordt donateur;
het enige donateurschap waar u of uw familie zelf plezier van heeft!
Uw steun, c.q. uw financiële bijdrage, zowel jaarlijks en/of als schenking of gift, blijft zeer
welkom. Wij danken onze donateurs en nieuwe Vrienden evenals diegenen, die zich mogelijk
in de toekomst tot onze vriendenschaar aangetrokken voelen.
Ons rekeningnr: Rabo 155488694 tav Stichting Vrienden van Vughterstede, onder
vermelding van "donateur".
De Stichting Vrienden van Vughterstede is opgericht in 2000 en in 2003 nieuw leven ingeblazen .
Zij heeft tot doelstelling het welzijn van alle bewoners binnen Vughterstede te behartigen.
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