Jaaroverzicht 2011.
Lieve vrienden en vriendinnen,

Er bestaat een boek met als titel; “Waarom het leven steeds sneller gaat, als je ouder
wordt”. Ik heb een poging gedaan het te begrijpen; het is mij niet gelukt. Zeker is, dat
het wel heel kort geleden lijkt, dat wij u het jaaroverzicht 2010 stuurden. De tijd
vliegt….
En in die tijd proberen wij u het leven aangenamer te maken. Dat dat lastiger is dan
het lijkt, zal u niet verbazen: Enerzijds hebben wij voldoende financiële middelen
nodig, anderzijds voldoende vrouw/mankracht om de leuke dingen te organiseren en
uit te voeren.
Het afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van Huize Mariënhof.
Voorlopig zijn er nu twee huizen om onze aandacht over te verdelen.
Ook dit jaar waren er veel activiteiten die door de Vrienden van Vughterstede
gefinancierd zijn, of waaraan door ons een bijdrage geleverd is.
Onze grootste uitgaven gingen naar de elektrische ondersteuning van de duofietsen,
waarvan wij hopen dat die nu meer gebruikt zullen worden; naar de financiële
ondersteuning van het zingen bij de piano in Huize Elisabeth en in WZC Theresia en
naar de financiering van het schilderen voor dementerende bewoners van beide
verpleegafdelingen en voor bewoners van de verzorging van Huize Elisabeth. Deze
laatste activiteit werd mede mogelijk door een ruime donatie van “het Nationaal
Ouderenfonds”.
Daarnaast waren er vele andere activiteiten. Een overzicht hiervan vindt u bijgesloten.

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 tnv Stichting Vrienden van Vughterstede, onder vermelding van
“donateur”.

Overzicht activiteiten 2011.

Locatie

Schilderen ouderen verzorging

HE

hele jaar

Schilderen

HE verpleging

hele jaar

Schilderen

WZCT verpleging

hele jaar

Jacqueline Kieskamp (zingen bij de piano) HE/WZCT

hele jaar

Electrische ondersteuning duo-fietsen

Dansavond Ballroomorkest

HE + WZCT

Haringkar

HE/WZCT

Aanschaf videocamera

WZCT

BRAM-concerten (4x)

HE/WZCT

Optreden muziek Toermalijn

HE/WZCT

Liedjesprogramma W.Smeets

WZCT

Optreden Sytske van Dalen (zang)

HE

Ochtend Kerst concert

HE

Spelen op de piano(Meggie Schuurmans)

HE/WZCT

Seniorenswing

WZCT

Alle donateurs: hartelijke dank voor uw bijdrage!!

