VRIENDEN VOOR VRIENDEN
Vrienden voor Vrienden is een initiatief van de Stichting “Vrienden van Het Westerhonk”, onderdeel van ’s Heeren Loo, sector West-Nederland.
Deze pagina verschijnt viermaal per jaar en is mogelijk gemaakt door de uitgever van Het Hele Westland.
Teksten door Cécile Boers, tenzij anders aangegeven

Een beamer voor Groenendaal 20! Een snoezelstoel
Beste vrienden!
De beamer van één van onze cliënten werd dagelijks gebruikt.
Het grote scherm trok de aandacht waarop onze
cliënten gericht gingen kijken en er zichtbaar plezier in kregen. Van tekenfilms tot concerten, alles
bleek een groot feest te zijn.
De beamer was eigendom van een cliënt die verhuisd is naar een andere woning. Daarom hebben
wij als groep zelf een beamer voor onze cliënten
aangevraagd bij de vrienden van het Westerhonk.

voor de Bosweg!

De medewerkers van de Technische Dienst hebben
de beamer opgehangen. Nu kunnen onze mannen
genieten van een groot scherm!
De beamer wordt geprojecteerd op een muur boven
ons waterbed.
We kunnen nu buiten dat we naar films en concerten kijken met wat lekkers, ook heerlijk snoezelen
met de groep. We zetten dan een rustgevend
dvd’tje op en kunnen daarna heerlijk ontspannen
op het waterbed. Hier zijn onze cliënten heel blij
mee.

Dit jaar ontvingen wij 225 euro van
Carnavalsvereniging de Theebukkers uit De
Lier. Daarnaast hebben we een check in ontvangst genomen van 500 euro van Golf club
Westland.

Daarom willen wij iedereen hartelijk bedanken en
dan vooral Het Welzijnsfonds voor deze beamer.
We zullen vaak aan de Vrienden denken als wij
genieten van ons grote scherm!
Namens alle cliënten en personeel van Groenendaal
20

Een tovertafel voor de Vuurtoren!

V.l.n.r. Bram, Joke en John
De Vuurtoren is een groep op het Westerhonk
met veel ouderen, die veelal met dementie te
maken hebben.

Kringloopwinkel Habbekrats uit De Lier heeft
ook aan de Vrienden gedacht met een check van
1500 euro, geoormerkt voor hospice ’t Wachtje
op Het Westerhonk.

Om de dementerende cliënten te motiveren werd
door de leiding een Tovertafel aangevraagd. De
Tovertafel is een speels product dat ouderen met
dementie stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie met minimale begeleiding door
middel van lichtanimaties die worden geprojecteerd op de eettafel. Deze lichtprojecties zijn
interactief doordat ze reageren op de beweging van handen en armen van de ouderen met
dementie.

Dankzij vrienden van het Westerhonk is een lang
vervulde wens in vervulling gegaan.
Voor de dove en blinde cliënten was Bosweg 30 op
zoek naar een speciale snoezelstoel.
Dit is een stoel die je het gevoel geeft alsof je in
een baarmoeder ligt. De stoel kan als rust moment
gebruikt worden maar ook voor activering.

De Tovertafel is gedeeltelijk gesponsord door
Plantenkwekerij P. van Geest b.v. uit Maasland.
Naar nu blijkt is deze tovertafel een groot succes!

Dove en blinde mensen hebben prikkels en stimulatie nodig vanwege hun bijzondere prikkelver-

Van de voorzitter...
Wat schiet de tijd voorbij. Ik realiseer me de vluchtigheid van ook weer het afgelopen jaar.
Het gevoel bekruipt me wel eens met de vraag
waarom we dit allemaal doen. Echter…kijkend
naar de vele schenkingen die we afgelopen jaar
weer gedaan hebben aan diverse groepen en
cliënten van Het Westerhonk geeft het een goed
en voldaan gevoel.
De blijdschap en enthousiasme waarmee de
cliënten, maar ook de groepsleiding de leuke spullen in ontvangst hebben genomen zijn voor ons als
gevers mooie ervaringen.
We zijn er trots op dit als Stichting Vrienden voor
deze cliënten te mogen doen.
En voorlopig streven we ernaar dit nog heel lang te
kunnen blijven doen.
Dus sponsoren, donateurs, en andere lieve gevers,
de Stichting Vrienden zal steeds weer een beroep
op u doen en zich inzetten om ook andere bronnen
aan te boren.
Voor nu zeer bedankt dat u het afgelopen jaar aan
ons gedacht heeft.

werking.
Sommige cliënten komen in de stoel helemaal
tot rust. Terwijl andere cliënten juist de stoel
opzoeken voor activering. De stoel wordt iedere
dag gebruikt.
De snoezelstoel is verrijdbaar en kan op die manier
ook door andere groepen gebruikt worden. Bosweg
30 is erg blij met deze stoel en bedankt de Vrienden
namens alle cliënten!
V.l.n.r. John, Monique, Cécile
Voor de opbrengsten van diverse activiteiten
zoals de kofferbakverkoop, sponsorbingo,
opbrengst eindejaarsgeschenk en de loterij
danken wij de gulle gevers.

Club 25

Daarnaast bedanken wij onze trouwe donateurs, onze sponsors, onze Club 25 leden, De
Slimmerick uit Naaldwijk, diverse families,
diverse kerken en het zomerkamp uit ’s-Gravenzande voor hun giften.

Stichting Vrienden is op zoek naar vaste sponsors
van minimaal 25 euro per jaar

Als bestuur zijn wij ontzettend blij met ieder
bedrag wat uiteraard geheel ten goede komt
aan de cliënten van Het Westerhonk.

Meer informatie bij: cecile.boers@vriendenvanhetwesterhonk.nl
Club 25 bestaat uit:

Alle lezers een vrijgevig en gelukkig 2016 toegewenst.
John Kloos
Voorzitter Vrienden van het Westerhonk

Stichting Vrienden digitaal actief
De Vrienden gaan meer en meer digitaal! Daarvoor
zetten we in de komende periode een aantal stappen. Gaat u met ons mee?

Uw e-mailadres is veranderd
Mocht uw e-mailadres wijzigen geeft u het dan ook
aan ons door, dan passen wij onze gegevens aan.

E-mailadressen
Hoe meer e-mailadressen wij van onze donateurs
en sponsors hebben, hoe makkelijker het is om
digitaal te werken. Hebt u een e-mailadres, maar
weten wij dit nog niet? Meld het ons dan!
Stuur een e-mail met uw naam en adres naar cecile.
boers@vriendenvanhetwesterhonk.nl
Geef de e-mail als onderwerp: e-mailadres voor de
Vrienden.

De vrienden op Facebook
De Vrienden zijn ook gestart met Facebook. Dit
doen wij om informatie voor onze donateurs en
sponsors nóg toegankelijker te maken. Via dit communicatiekanaal kunt u met ons in contact komen.
Vindt u het leuk om ons te volgen via Facebook?
‘Like’ de pagina van de Vrienden op Facebook.

Word vrienden van ons op Facebook!

“Vind ons leuk” op onze facebookpagina, dan bent u direct op de hoogte van alle nieuwtjes!
https://www.facebook.com/vriendenvanhetwesterhonk

Wilt u ook donateur worden van de Vrienden?
Eenmalig een bedrag schenken? Of lid worden
van Club 25? Mail naar cecile.boers@vriendenvanhetwesterhonk.nl

Bronsveld & Blok financiële Planning. s’-Gravenzande

J. van de Ende, Monster

Dekker Glashandel, Ter Heijde

Spaans Electro, Monster

A.A. Snijders, Monster

Isodes, Katwijk

Jamido Holding b.v., Naaldwijk

GST installatie, ’s-Gravenzande

KP Holland, Naaldwijk

Inventief Bouwmanagement Monster

Het Hele Westland West Media, Naaldwijk
Elektravon, Naaldwijk

Architectenbureau Ruud van Broeckhuijsen,
Doesburg

Autobedrijf Herman Dekkers, Hoek van Holland

De Roo, Naaldwijk

Drukkerij SK, Hoek van Holland

Uw klusbedrijf, Krimpen aan den IJssel

Akro automateriaal, ’s-Gravenzande

Rosanne van Staalduinen van Buro Staal, De Lier

Weverling Groenvoorziening, Monster
Berna Sport, Poeldijk

Hier had uw bedrijf kunnen staan.

Leliekwekerij A.P. van der Voort BV, Naaldwijk

Voor info:

P. van Geest plantenkwekerij, Maasland

Cecile.boers@vriendenvanhetwesterhonk.nl

Nieuw
bestuurslid
Mijn naam is Hanneke Klop. Ik ben 58 jaar en
woon in ’s-Gravenzande.
Recent ben ik toegetreden tot het bestuur van
Stichting Vrienden van Het Westerhonk.
Ik heb lang geleden, van 1979 tot 1985 als
secretaresse op Het Westerhonk gewerkt.
Inmiddels ben ik werkzaam als financieel medewerker in de kinderopvang.
Ik vind het fijn een steentje te kunnen bijdragen aan het werk van de Stichting Vrienden.
Gezamenlijk proberen wij donaties te werven
waarmee de stichting juist die dingen kan aanschaffen waar cliënten blij van worden. Wij
hopen hiermee het leven van de cliënten wat
meer glans te kunnen geven.
Hanneke Klop

Het bestuur
van de
Stichting
Vrienden
van het
Westerhonk
wenst u
een goede
jaarwisseling
en een gezond
en fantastisch
2016!

$
ik machtig de Stichting ”Vrienden van het Westerhonk”
tot wederopegging om een bedrag van € .......................................
per jaar van mijn bankrekening af te schrijven.
Mijn bankrek.nr. (wegens donatie) .....................................................
Handtekening

.......................................................................................................

wij worden donateur van de Stichting ”Vrienden van het
Westerhonk” en ontvangen ieder jaar een brief met het
verzoek een donatie te doen.
wij schenken de Stichting ”Vrienden van het Westerhonk” een éénmalig bedrag van € .........................................................
op rekening van Stichting ”Vrienden van het Westerhonk”. Rabo NL04RABO O12.91.53.737.
wij willen graag als bedrijf of privé contact met de
Stichting ”Vrienden van het Westerhonk” om samen iets
te bespreken of te sponsoren.
Informatie: vriendenvanhetwesterhonk@sheerenloo.nl
Vul het strookje in en stuur op naar:

Heer/mevrouw:

.........................................................................................................

Adres:

.........................................................................................................

PC/Plaats:

.........................................................................................................

Telefoon:

.........................................................................................................

Handtekening

.........................................................................................................

Email

.........................................................................................................

Stichting ”Vrienden van het Westerhonk”
Antwoordnummer 19 - 2680 VB Monster

"

Het bestuur van de Vrienden van het Westerhonk
ontvangt regelmatig een bedankbrief. Deze keer
ontvingen wij een enthousiaste reactie van de
cliënten en het personeel van Groenendaal 20. Zij
hebben een beamer ontvangen. Dat werd mogelijk
gemaakt door sponsoring van Het Welzijnsfonds.

Nieuws
van de
Vrienden

