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Jaarverslag 2013
Stichting Vrienden van Vughterstede
Een Feestelijk jaar voor ons: onze Stichting bestaat 10 jaar!
Om te beginnen hebben wij een “Jaarplan”ontwikkeld in een vrolijk
oranje/geel tintje.
Dit Jaarprogramma is in alle liften en op diverse plaatsen in de huizen
opgehangen, opdat maar zoveel mogelijk bewoners en familieleden op
de hoogte kwamen van alle activiteiten die voor dit lustrumjaar
georganiseerd werden.
Iedere maand een leuke of muzikale noot…
Een groot succes was de komst van de DIVA op de verpleegafdelingen
van beide huizen. Het leek warempel wel of je midden in de opera
beland was. De glimlach op de gezichten van de soms bedlegerige
bewoners was de grootste beloning. De Diva komt zeker komend jaar
weer.
Voor alle bewoners konden wij muzikale entertainment organiseren: het
Petersburgkwartet, Maurice de Greef en het Jazzorkest Grint verzorgden
een optreden. De sprankelende Franse chansons van Edouard zullen niet
snel vergeten worden.
Er kwam een Lentefeest op alle verpleegafdelingen en een Brabantse
entertainer voor iedereen.
Pim van Passel hield een inleiding met foto’s over de barre koude en
fascinerende Noordpool, en er werd genoten van de jaarlijkse nieuwe
haring.
Diverse feestelijke Bingo’s kwamen langs en de zomer werd opgefleurd
met een lekkere Barbecue.
Natuurlijk is er weer heel veel tijd besteed aan het schilderen met
demente bejaarden, waar velen inspiratie uit opdoen.
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Om onze bewoners ook te stimuleren met moderne middelen, werden 2
I-pads aangeschaft en dat inspireert: een aantal bewoners heeft er nu
zelf een aangeschaft.
Ook de muziek bij de piano van Jacqueline Kieskamp werd gecontinueerd
voor de verpleegafdelingen.
Het wordt steeds meer bekend dat bewegen voor ouderen een gunstige
invloed heeft op hun welbevinden; daarom is er een project "bewegen"
gestart voor bewoners van de verpleegafdeling van Huize Elisabeth met
de bedoeling dat ook te starten in WZC Theresia.
U hoort het, het is veel en wij willen dat graag continueren. Dat kan
alleen als u

donateur blijft of wordt
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: IBAN: NL18RABO0155488694
tnv Stichting Vrienden van Vughterstede,
onder vermelding van
“donateur”.
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