
Beste allemaal, 

Welkom in het jaar 2020! Tweeduizend en twintig. Dat klinkt 

he.  

Ik hoop dat u 2019 op een goede manier achter u hebt 

kunnen laten en dat u 2020 goed ingeluid hebt. Hopelijk niet 

teveel wakker gelegen van al het knalvuurwerk?  

Wat zal 2020 ons brengen? Ik heb de afgelopen dagen eens 

goed geluisterd. Er zijn veel mensen die de toekomst kunnen 

voorspellen, althans, dat denken ze…. 

Want wie gaat er dit jaar de verkiezingen winnen in Amerika? 

Zal Trump nog een keer verkozen worden?  

Wie gaat het Euro Songfestiaval winnen? Ik weet wel zeker 

dat het in Rotterdam georgnniseerd wordt.  

De Brexit…gaat die echt door in 2020? Gaat Engeland echt de 

EU verlaten?  

Het EK voetbal. Ik ben benieuwd hoe ver Nederland komt? En 

hoe zal het gaan verlopen met de boeren? Zullen ze blijven 

protesteren?  

We weten het niet en de tijd zal het ons leren! Maar ik zal u 

verklappen wat ik wel weet. Ik weet zeker dat Vughterstede 

en al haar medewerkers ook komend jaar weer alles zullen 

doen om de juiste zorg en hulp te geven die u nodig heeft als 

bewoner of client van Vughterstede. En dat u zich thuis voelt. 

Dat beloof ik u.  

En dan soms is er nog behoefte aan iets extra’s. En daarom 

wil ik u vragen of u bekend bent met de Wensboom?  



Vorig jaar hebben we vele wensen in vervulling kunnen laten 

gaan. Wensen die zijn ingediend voor een ander, bijvoorbeeld 

als u weet dat een van onze bewoners heel graag nog iets 

wil…bijvoorbeeld een bezoekje aan de Efteling of een lunch 

met een familielid die ver weg woont. Of wellicht heeft u wel 

een wens voor uzelf…dat mag ook. Wat zou u nog heel graag 

willen en waar zouden wij u bij kunnen helpen?  

Ik nodig u van harte uit om deze wens op te schijven en in de 

boom te hangen.  

En dan voor nu….voor nu heb ik een wens voor u en die luidt als volgt.  

 

 

En hoop van ganser harte dat wij als Vughterstede daar aan mogen bijdragen.  

Ik wens ons allen een bijzonder fijn 2020, met veel mooie 

momenten met uw naasten. Het leven is te kort om te 

wachten op dat ene moment of die ene situatie, dus wacht 

niet….en maak van iedere dag een bijzondere dag en heb zin 

in de dag van morgen.  
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