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Vrienden van Vughterstede
In het jaar 2003 besloten een aantal mensen om de Stichting “Vrienden van
Vughterstede” nieuw leven in te blazen.
In die afgelopen jaren hebben wij ons best gedaan om het leven van de
bewoners van Huize Elisabeth, WZC Theresia en het vroegere Mariënhof
zoveel mogelijk te veraangenamen. Vaak in nauwe samenwerking met de
Activiteiten Begeleiding. Wij zouden nog wel meer willen organiseren, maar
de financiële middelen ontbreken ons daar voor. Helaas.
Onze grootste uitgaven gingen dit jaar naar het schilderen voor demente
bejaarden. Gelukkig ontvingen wij daarvoor een aanzienlijke subsidie van het
Ouderenfonds en de Stichting Brentano.
Deze activiteit leidde tot een openbare verkoping van de gemaakte
schilderijen, waarna er een feestelijke high tea georganiseerd werd in de
“Vughtse Heide” met een workshop van de schilderes Josien Broere.
Iedere zondag speelt Jacqueline Kieskamp op de piano; wij sponsoren dit van
harte, evenals de Wandelvierdaagse, en de virtuele vaartocht op de Dieze.
Het Peterburgkwartet en Eva van der Donk (piano) konden dankzij onze
financiering optreden.
Via de Bingo sponsoren wij manicure en de schoonheidsspecialiste. Beiden
voor veel mensen een prettige Wellness ervaring.
En natuurlijk was er weer een Lentefeest.
Bloembakken en Dvd’s werden aangeschaft, kortom, voor elk wat wils en dus:
Blijf of word 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: NL18RABO0155488694
tnv Stichting Vrienden van Vughterstede,
onder vermelding van
“donateur”.

De Stichting Vrienden van Vughterstede is opgericht in 2003.
Zij heeft tot doelstelling het welzijn van alle bewoners binnen Vughterstede te behartigen.
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