Jaarverslag 2014
Vrienden van Vughterstede
Ieder jaar opnieuw wordt er van diverse kanten een beroep gedaan op onze Stichting om bij
te springen voor kleinere en grotere wensen van bewoners en/of medewerkers/afdelingen.
Op deze manier proberen wij het leven van hen die wonen in Huize Elisabeth en
Woonzorgcentrum Theresia te veraangenamen. In vele gevallen kunnen ook de bewoners
van de aanleunwoningen daarvan profiteren.
Uitgangspunt is dat wij proberen dat "extra's "ten dienste moeten komen aan zo veel
mogelijk bewoners.
Wat is er zoal gerealiseerd in 2014?










Wij zijn de trotse eigenaar geworden van een zgn. "Di-Fiets", dankzij de gulle
gaven van enkele sponsoren. Dit is een soort hometrainer, waarbij de fietsroute
voor de "fietser" geprojecteerd wordt, zodat hij/zij het gevoel heeft zelf door het
dorp te fietsen
Ariane Kievits verzorgde een Nieuwjaarsconcert in de kapel
Iedere week wordt er gezongen bij de piano, op de verpleegafdeling.
Het schilderen is een groot succes bij vele bewoners; zij tonen trots hun creaties.
Ook de familieleden doen vaak mee.
Het bewegen op muziek is in 2014 voorzichtig begonnen, een groot succes.
"Julia" de knuffel zeehond, inspireert menigeen tot aandacht en vriendschap door
haar vermogen op aanraking te reageren.
Minstens 1 x jaar treedt een "Diva", een professionele operazanger(es) op, die in
een kleine setting voor iedere deelnemer een dierbaar lied brengt.
Heer Gulden schonk een prachtige stenen olifant voor de tuin.

Voor alle bewoners worden bingo's georganiseerd, worden chansons gepresenteerd door
Edouard, zijn er muziekavonden o.a. Maurice de Greef, de familie Sprong, "Los Zand" en
knutsel middagen. In april is het "Lentefeest" en in juni de "Spaanse week".
Langzaam aan krijgen de I-pads steeds meer gebruikers, mede dankzij de vrijwillige inzet van enkele
inspirerende "docenten".
Dankbaar wordt gebruik gemaakt van grote flatscreens om belangrijke gebeurtenissen, zoals de
Kroning, Prinsjesdag, Carnaval en natuurlijk voetbal, te volgen.

