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Voorwoord
Bijzondere geluksmomentjes!
Een jaar, dat ondanks COVID-19, lockdown 2 en 3 heeft geleid tot bijzondere
geluksmomentjes op locaties binnen de daar geldende regels. U leest hier alles over op de
volgende pagina's.
Stichting Vrienden van De Zorggroep maakt het leven van cliënten een beetje mooier. Met
bijvoorbeeld Verborgen Verlangens of de inzet van muziek via Erato of Muziek van Jong voor
Oud worden mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg regelmatig aangenaam verrast.
Ze krijgen extra aandacht, doen dit mee aan een cultuur- of kunstactiviteit of genieten van
optredens van zangtalenten, muzikanten en performers.
Dankzij de inzet van vele medewerkers en vrijwilligers wordt dit gerealiseerd. Ze willen graag
iets extra's betekenen en doen voor een groep cliënten/individuele cliënten van een afdeling
of een locatie. Zulke activiteiten kunnen alleen bekostigd worden buiten de reguliere
zorgbudgetten om.
Dankzij de ondersteuning van fondsen, maatschappelijk betrokken relaties en particulieren
zijn er weer veel hartverwarmende activiteiten georganiseerd. De blije gezichten van zowel
de cliënten, hun naasten, vrijwilligers en professionals laten zien wat dit beetje extra voor
elkaar betekent.
Het heeft een positief effect voor iedereen.
Wilt u ook uw steentje bijdragen laat het ons weten: vrienden@dezorggroep.nl
Wij wensen u veel leesplezier.
Bestuur Vrienden van De Zorggroep
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Korte geschiedenis
Formeel is op 28 mei 2004 de Stichting Vrienden van De Zorggroep als een onafhankelijke
stichting opgericht. De Stichting heeft als doel het creëren van financiële mogelijkheden om
activiteiten en faciliteiten voor de bewoners te stimuleren en te ondersteunen in de
ruimste zin van het woord. De Stichting Vrienden van De Zorggroep wil haar doelstelling
bereiken door het werven van ‘Vrienden’ (particuliere donateurs en bedrijven) met tot doel
extra activiteiten te organiseren voor het welzijn van de cliënten. De organisatie van deze
extra activiteiten heeft er mede voor gezorgd dat het aantal vrijwilligers is toegenomen op
de zorglocaties. We hebben namelijk een gemeenschappelijk doel, het bevorderen van de
onderlinge contacten van de bewoners en cliënten van De Zorggroep en het bijdragen aan
een goed en plezierig woon- en leefklimaat.

Bestuur
Stichting Vrienden van De Zorggroep is een onafhankelijke stichting en de bestuursleden
oefenen hun functie onbezoldigd uit. De Stichting Vrienden van De Zorggroep is gevestigd te
Venlo en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel KvK-nummer 12038939.
Het bestuur van de stichting ziet er op toe dat alle financiële bijdragen op de juiste plaats
terecht komen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden, inclusief de leden van de
Raad van Bestuur van De Zorggroep. Dit is vastgelegd in de statuten.
De samenstelling van het bestuur van Vrienden van De Zorggroep was in 2021 als volgt:
De heer M.J.M. Reijnen, voorzitter
De heer M. van Ooijen, lid
De heer F. Rijnders, lid
De heer P. Vos, lid
De heer J. Merx, lid
Op de foto ontbreekt de heer J. Merx.

Het bestuur draagt de Vriendenstichting een warm hart toe en vergadert 2x per jaar in april
en in november. In 2021 zijn de bestuursleden 1x fysiek bij elkaar geweest.
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Financieel verslag 2021
We gaan zorgvuldig om met elke euro en kijken kritisch naar onze kosten. We zijn onze
donateurs dankbaar voor hun bijdragen. Voor meer uitvoerige cijfers verwijzen wij naar
bijgaande officiële jaarrekening van Stichting Vrienden van De Zorggroep, die de situatie per
31-12-2021 weergeeft. Gedurende het boekjaar had de Stichting geen personeel in dienst.
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Projecten
In 2021 zijn de volgende projecten uitgevoerd, gefinancierd, gecoördineerd en ondersteunt
door de Stichting Vrienden van De Zorggroep

Verborgen Verlangens
Verborgen Verlangens is een initiatief van De Zorggroep en Groene Kruis Ledenorganisatie
en zorgt ervoor dat er kleine, bijzondere hartenwensen voor onze cliënten in de zorglocaties,
van Groene Kruis Thuiszorg en leden van Groene Kruis Ledenorganisatie vervult worden.
Het project Verborgen Verlangens is niet nieuw. Al in 2002 vervulde de Stichting Vrienden
van De Zorggroep wensen van cliënten. Sinds die tijd zijn al vele honderden wensen vervuld.
Als symbool voor het project Verborgen Verlangens staat een blauwe fles met een oranje
gerbera. De fles staat symbool voor een van de oudste manieren van communiceren: via
flessenpost.

Wereld Wens Dag
Tijdens Wereld Wens Dag 29 april 2021 zijn een paar bijzondere wensen benoemd.
Een muzikant heeft buiten een aria gebracht voor een 100-jarige die verdrietig was omdat er
niemand op haar verjaardag kwam.
Met onze eigen rolstoelauto Verborgen Verlangens worden vele kleine wensen vervult, zo is
een cliënt een ijsje gaan eten (take-away), een
bezoek gebracht aan het voormalig woonhuis
waar de cliënt al jaren niet meer is geweest, op
theevisite bij haar beste vriendin die ook in een
verpleeghuis woont en nog veel meer lieve kleine
wensen.
Er is een prachtige wens vervuld (dankzij de
medewerking van een piloot met vliegtuig). Een
cliënt die vroeger als hobby vliegen had wilde nog graag een keer de lucht in. We hebben dit
kunnen regelen (ondanks corona) en de 89-jarige heer heeft de dag van zijn leven gehad. Hij
wist nog zoveel details te herinneren over het vliegen, zo mooi.

-5-

Vrienden van De Zorggroep
In bezit van ANBI verklaring

Rolstoelauto
De investering van de prachtige rol)stoelauto
werpt zijn vruchten af. Regelmatig wordt de auto
van Verborgen Verlangens gratis uitgeleend bij het
vervullen van een wens. We zijn in de loop van dit
jaar gestart met de melding dat de mogelijkheid er
is om de auto voor een locatie een of twee weken
te reserveren bij voldoende aanmeldingen van
wensen van de cliënten om zo nog meer wensen te
vervullen, en met succes!
Onderstaand een impressie van de diverse uitstapjes van vrijwilligers met cliënten dit jaar
waarbij gebruik is gemaakt van de auto Verborgen Verlangens
Ter Borcht – Baarlo: Rondrit naar geboortedorp in Boekend bij Blerick
Maasduinen Staete – Bergen: De auto is in april 2021 twee weken uitgeleend. Een cliënt die
een tuinvogelcursus gevolgd had wilde graag in de natuur vogels gaan spotten. Verder zijn er
diverse uitstapjes geweest met een kopje koffie en een stukje vlaai.
Zorglocaties – Venray: De auto is in mei 2021 twee weken uitgeleend. Diverse wensen zijn
vervuld, kerkhofbezoek, bezoek aan de Maas, diverse uitstapje koffie en vlaai. Door het
enorme succes is de auto een week in juli uitgeleend en zijn er weer vele wensen gebundeld
om deze in vervulling te laten gaan.
De auto is in september 2021 twee weken uitgeleend om de gebundelde wensen van de
diverse locaties in vervulling te laten gaan.
St. Jan Baptist – Swalmen: In juni 2021 is de auto twee weken uitgeleend voor meerdere
wensen in Swalmen en omgeving, bezoek aan het open luchtmuseum, rondrit door Midden
Limburg, kopje koffie en stukje vlaai en voor een boottocht.
Herte – Herten: De auto is in juli 2021 drie weken succesvol uitgeleend voor uitjes om met
een cliënt bezoek aan tuincentra te brengen en kleine uitstapjes in Limburg te vervullen.
De Linde – Venlo: Een mevr. wilde met een vriendin naar de Venlose markt. Een andere
mevr. had de wens was om naar het kapelke van Genuui te gaan.
Herte – Herten: Wens van een cliënt was om eenmalig nog een keer in zijn eigen caravan op
de camping in Cadzand te verblijven.
De Nieuwe Munt -Tegelen: Groene Kruis Thuiszorg Een alleenstaande cliënt is met een begeleider van
Groene Kruis Ondersteuning Thuis vanwege de
eenzaamheid erop uit geweest. Eerst een riante
ontvangst op De Nieuwe Munt met koffie/rijstevlaai.
Daarna naar Oelespot/Ulingsheide waar hij zich
overgaf aan soep, friet met knakworst, een geliefde
maaltijd die hij jaren niet gegeten had. Afsluitend nog
naar de Glazenap waar hij vroeger biljartte. Hij heeft
echt genoten, tot tranen toe ontroerd.
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De Witte Steen-Venlo: Toeren door Zuid-Limburg, graf ouders bezoeken, oude woonhuis
bekijken. Met een cliënt naar de dierentuin Zooparc Overloon en bij Mc Donalds eten.
Bergh – St. Odiliënberg: Cliënt van de PG afdeling
is samen met zijn vrouw (terminaal) naar het
nieuwe huis van hun zoon gaan kijken in
Posterholt.
Rooyhof – Venray: Mevr. is naar de crematie van
haar zwager geweest.
De Nieuwe Munt – Tegelen: Met een cliënt
Zooparc te Overloon bezoeken.
St Jan Baptist, Delta – Swalmen: 60 jarig huwelijk
vieren van een cliënt met zijn vrouw samen een
weekend met de auto Verborgen Verlangens naar
Zeeland.

De auto wordt ook altijd gebruikt als er een verfilming van een wens uitgevoerd wordt.
Sinds kort is de Verborgen Verlangens auto voorzien van een
opvouwbaar elektrisch scootmobiel. Dit is gedoneerd aan
de Vrienden van De Zorggroep. Het is vooral handig als er
familieleden meegaan die niet meer zo goed ter been zijn. Ze kunnen
dan hiervan gebruik maken.
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Filmopnames Verborgen Verlangens
8 april 2021 Soms komen dromen uit!
Een 89-jarige de heer Dore die vroeger als hobby
vliegen had heeft de dag van zijn leven gehad toen
hij als piloot een vliegtocht boven Limburg kon
maken.

7 juni 2021 Muziek is een taal
De heer Voermans wilde nog graag een keer accordeon
spelen.
Op een mooie zonnige dag gaat de wens van meneer
Voermans in vervulling. Dominique Paats speelt samen
met meneer Voermans op de accordeon. Er worden
samen vele liedjes van vroeger gespeeld en er wordt volop
verteld over de vele optredens die meneer vroeger gaf.

28 juni 2021 Bezoek aan
Van Amersfoort Racing
Zeewolde
Een cliënt van De Linde
heeft nog een keer een
bezoek gebracht aan Van
Amersfoort Racing in
Zeewolde.

14 juli 2021 bezoekje aan L1
De wens van mevr. Han Udo en de heer Math Nellen is in
vervulling gegaan. Han Udo is vanaf de oprichting van Omroep
P&M radiopresentator, bestuurslid en medewerker. Vanaf de
oprichting in 1990 onder de naam Radio Helden was zij een
bevlogen presentatrice van het actualiteitenprogramma PM
Actueel. Zij kwam als oud lerares na een oproep in de plaatselijke
media een kijkje nemen op een infoavond in Panningen. Zij kwam
terecht bij de afdeling nieuws. Het Verborgen Verlangen van Han
Udo was om nog een keer in de studio van L1 achter de
microfoon te zitten.
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4 november 2021 Bezoek aan de Amerikaanse
begraafplaats in Margraten.
Dhr. Smitz woont bij zorglocatie Bosscherhof in
Herkenbosch. Hij wilde graag nog bezoek brengen aan
het kerkhof in Margraten, zijn laatste bezoek was 15
jaar geleden. Zijn wens was om nog een keer het
kerkhof te bezoeken om zijn respect uitbrengen naar
de gevallen Amerikaanse soldaten. Hij heeft 6 jaar in
het leger gezeten bij de NATO (internationaal). Hij
heeft een veteranenspeld ontvangen en een prachtig
boek van de Margraten boys met achtergrondverhalen
van de gevallen. Hij heeft genoten.

De filmpjes zijn te bekijken op de site:
www.verborgen-verlangens.nl

Onderstaand een update van de activiteiten die
Vrienden van De Zorggroep organiseert voor onze cliënten. Na de eerste lockdown kwam de
tweede coronagolf en zelfs een derde coronagolf, het is ondanks deze vervelende periode
mede door het enthousiasme van het zorgpersoneel en de vrijwilligers gelukt om toch nog
voor activiteiten en gezelligheid te zorgen voor onze cliënten. We willen onze medewerkers
en vrijwilligers een hart onder de riem steken en hun bedanken voor deze tomeloze inzet.

Ontvangen donaties voor het vervullen van Verborgen Verlangens wensen
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis is Kracht heeft een gift gegeven.
Projectinrichter Aarts en Co heeft een donatie gedaan.
Voorzitter van de CCR heeft een donatie gedaan.
Sociaal Fonds Jalema heeft een gift gedaan
BML Wegenbouw – Wessem donatie bij opening van Magnoliahof te Venlo
Donatie van een medewerker van externe visitatie bij Care+
Medewerkers die de zorgbonus schenken aan Vrienden van De Zorggroep
Diverse gelden uit nalatenschappen

-9-

Vrienden van De Zorggroep
In bezit van ANBI verklaring

Muzikale contacten ERATO
ERATO muzikale contacten
Stichting Erato is een initiatief van Math Craenmehr uit Horst. Hij was al jaren als vrijwilliger,
muzikant en troubadour actief in verpleeghuizen bij zorgafhankelijke mensen. Hij ervoer dat
bewoners van zorginstellingen tekort werd gedaan door te bezuinigen op
welzijnsactiviteiten. Daarin zag hij een gigantische uitdaging, om te voorzien in, met name,
muzikale welzijnsactiviteiten was Stichting Erato geboren.
Stichting Erato Muzikaal Contact brengt
blijdschap, plezier, vreugde, vrolijkheid en
momenten van herkenning bij zorgafhankelijke
ouderen. Ook bij mensen met dementie, een
verstandelijke of lichamelijke beperking,
langdurig zieken en medemensen in de terminale
(thuis)zorg. Kleinschalig, laagdrempelig,
toegankelijk en respectvol. Met muziek, zang en
andere ontspannende activiteiten. Kleine
geluksmomenten.
De muzikanten komen soms voor één cliënt, maar meestal trakteren ze de hele afdeling op
muziek. Bij De Zorggroep worden de optredens vergoed door De Vrienden van De
Zorggroep. Tijdens de Covid-19 periode hebben de optredens voornamelijk buiten
plaatsgevonden. In 2021 zijn er 125 gratis optredens uitgevoerd voor de cliënten van De
Zorggroep, mogelijk gemaakt door Vrienden van De Zorggroep.
Vrienden van De Zorggroep heeft via Erato het allereerste muzikale wensconcert
“Wereldreis langs alle landen” in de locatie Herte uitgevoerd, om de cliënten met muziek
mee te nemen naar alle landen. Daarmee heeft Vrienden van De Zorggroep als eerste de
opname van dit nieuwe product. Deze primeur was een groot succes. Dominique Paats ,
accordeon en Renate Dirix, zang en saxofoon hebben de cliënten met hun optreden goed
vermaakt. De kosten van dit wensconcert zijn verrekend met het tegoed van de optredens
van 2020 die niet ingevuld konden worden vanwege Covid-19.

Uitgelicht: "Vanmiddag heeft Angelique Hesen bij ons in Herten
gezongen. Wij zijn 8 bewoners die wonen op pg, kleinschalig wonen
Herte. De bewoners hebben genoten en veel liedjes meegezongen.
Bewoners die dementie hebben, en vaak niet de juiste woorden meer
vinden of zinnen kunnen maken zongen soms de hele tekst mee. Dit
was mooi om te zien. Angelique liet ze meezingen, maakte
ondertussen een dansje en maakte met eenieder contact. De mensen
zitten nu nog na te neuriën. Dank je wel voor de mooie middag!
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"Afgelopen vrijdag 20 januari is Mirjam Aarts op onze woning geweest vanuit Erato. Het was
een geweldige middag. Ze speelt in op de behoefte van de bewoners. De kaakspieren zijn
goed getraind. Sommige bewoners hebben zo'n schik gehad, dat ze af en toe moesten
wachten (tot ze uitgelachen waren) om verder te kunnen zingen. Het is voor herhaling
vatbaar. Bedankt namens Blauwververstraat in Venray. Groetjes Karin"
Ik wil jullie even laten weten, dat de bewoners, en enkele partners hebben genoten van Loes
van Dijk. De partners hadden wij niets verteld en waren dan ook verrast met haar optreden.
Nogmaals bedankt, namens bewoners en partners Centime 4.
In de laatste levensfase is er ook behoefte aan speciale zorg en aandacht om de kwaliteit van
leven zo hoog mogelijk te houden. Stichting Erato kan hier ook een steentje aan bijdragen.
Angelique Hesen verzorgt hier een buitenconcert voor de cliënten van hospice De Ark in
Roermond.

Muziek Jong voor Oud
Muziek Jong voor Oud presenteert in 2021 de workshop Doe mee met de
muziek! Dit is een heerlijke workshop waar cliënten samen en met de
workshopleiders muziek gaan maken. Alle bekende liedjes komen voorbij!
De muziekinstrumentjes worden meegenomen zodat iedereen binnen zijn
eigen mogelijkheden mee kan doen.
In 2021 hebben er 9 concerten plaatsgevonden binnen de locaties van De Zorggroep, te
weten; de Groenling, Hof Ter Borcht, De Witte Steen, Sinselhof, Herte, De Linde, St. Julia, De
Hazelaar, Rooyhof.
Vrienden van De Zorggroep ondersteunen dit project.
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NLDoet 2021
Vrienden van De Zorggroep NLdoet 28 en 29 mei 2021
In verband met Covid-19 is de NLdoet campagne van maart
verplaatst naar mei 2021. Het was een zonovergoten NLdoet! Er
hebben 18 locaties van De Zorggroep deelgenomen, volgens de
richtlijnen van het RIVM. De vrijwilligers zijn weer in de spotlights
gezet, de werkzaamheden verliepen snel en na een aantal uren
samenwerken ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis.
Het Oranje Fonds heeft deze dag financieel ondersteund met een
totaalbedrag van bijna €6.000,-.
In 2022 staat NLdoet gepland voor 11 en 12 maart.
Vrienden van De Zorggroep coördineren deze activiteit

Vrienden van De Zorggroep Burendag 25 september 2021
Dit jaar hebben de locaties Piushof te Panningen en Ter Borcht in Baarlo
meegedaan aan de Burendag. Het was goed en fijn, mede dankzij het mooie
weer, een dag vol nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Want als je je
buren kent, kijk je sneller naar elkaar om.
Vrienden van De Zorggroep coördineren deze activiteit

FC VVV – Buitenspelval – Old Stars
Zorggroep cliënten gratis via Vrienden van De Zorggroep, project Verborgen Verlangens
naar voetbalwedstrijden van VVV in stadion De Koel.
In 2021 hebben we geen seizoenskaarten aangeschaft omdat er geen
publiek in de stadions mocht vanwege Covid-19. Tevens is VVV
gedegradeerd wat betekent dat ze veelal in de avonduren spelen dit is
voor de cliënten van De Zorggroeplocaties te laat en te vermoeiend.
Vrienden van De Zorggroep coördineren deze activiteit.
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Stichting KERNgezond, buitenspelval
Ouderen mogen niet buitenspel staan zeker in deze Coronatijd.
De 0.14 jeugd van SC Irene heeft dit jaar 6 activiteiten, spellen,
quizzen, wandelen, koken en naar voetbal kijken met de
cliënten uit Zorginstelling De Nieuwe Munt op het programma
staan, met als doel de eenzaamheid onder de ouderen te
verminderen.
Voor de Vrienden van De Zorggroep is de Buitenspelval actief op 3 locaties; te weten;
-Tegelen (Sportclub Irene en De Nieuwe Munt)
-Venlo (Venlosche Boys en Sinselhof)
-Venlo (VVV-Venlo en Crescendo)
Vrienden van De Zorggroep ondersteunt deze activiteit.

Oranje Fonds
Eenzaamheid van de ouderen doorbreken in de Coronatijd. Cliënten van
Maria Auxiliatrixpark Venlo. In 3 maanden hebben 9 verschillende
activiteiten plaatsgevonden om de cliënten
van het Auxiliatrixpark een vakantiegevoel te geven.
Leerlingen van Gilde Opleidingen zowel horeca als de zorgopleiding zijn
ook bij het programma betrokken. Het was een groot succes!

Cliënten Zorgcentrum Bergh
In 3 maanden hebben 6 verschillende activiteiten
plaatsgevonden door middel van een wereldreis.
De cliënten gingen van een rondreis in Nederland
naar Las Vegas, Italië, Duitsland, Frankrijk en tot
slot naar België.
Tijdens de activiteiten wanen de cliënten zich in het
themaland qua aankleding, activiteiten en eten. Van ieder
thema is een feestje gemaakt.

Vrienden van De Zorggroep coördineren deze bovenstaande activiteiten.
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Contactclown beeld
Door clownerie weet een Contactclown vreugde en rust te brengen binnen de
psychogeriatrische afdelingen van een zorginstelling. Door ontvangen giften maakt Vrienden
van De Zorggroep het mogelijk om de contactclown extra in te zetten, Beeldend kunstenaar
Sjer Jacobs heeft zich verbonden als ambassadeur aan dit project en heeft
hiervoor kosteloos een speciaal beeld ontworpen.
Bij een gift van €250 ontvangt u het kleine
Contactclown-beeld. Doneert u €1.000 dan
overhandigen we het grote Contactclown-beeld. Wilt u
dit project ondersteunen met een donatie? Stuur dan
een mail naar vrienden@dezorggroep.nl
Uitreiking van het beeld door Marc van Ooijen aan de
voorzitter van de Centrale Clientenraad, de heer H.
Janssen.

Schilderijenverkoop aan medewerkers
De schilderijen uit het bestuursgebouw zijn te koop aangeboden aan de medewerkers en
vrijwilligers. De opbrengst van ruim € 10.000,- gaat naar de Vrienden van De Zorggroep.
Uit de overgebleven schilderijen heeft het veilinghuis een keuze gemaakt, deze zijn in
december 2021 geveild via Venduehuis Dick Haut te Maastricht.
Bij de sluiting van De Beerendonck in oktober 2021 te Venlo zijn eveneens nog een 10-tal
schilderijen, die voor verkoop aan medewerkers in aanmerking komen.
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Kunstwerk MA-park
Dit prachtige kunstwerk van Liedeke Veninga staat al
heel wat jaren in het Auxiliatrixpark in Venlo
Nadat het kunstwerk acht jaar in bruikleen was,
is het door de Vrienden van De Zorggroep
aangekocht als geschenk voor de cliënten.

Olijfboompjes

Vrienden van De Zorggroep hebben twee olijfboompjes cadeau
gegeven tijdens de officiële opening van de PG-afdeling Olijf.
Cliënten, bezoekers en medewerkers kunnen bij binnenkomst
genieten van deze boompjes.
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Een deel van uw erfenis nalaten
Indien u een gedeelte van uw erfenis wenst na te laten aan de Stichting Vrienden van De
Zorggroep, komt dit in zijn geheel ten goede aan de cliënten van De Zorggroep. U kunt zelf
bepalen of u wilt kiezen voor een specifiek project/locatie om te ondersteunen.
Tegenwoordig schenken bedrijven of mensen die iets te vieren hebben, soms geld aan een
goed doel. Vandaag de dag zien we dat men in toenemende mate verbondenheid zoekt met
zijn doel. Via de Vriendenstichting kunnen donateurs een hartverwarmend doel in de eigen
omgeving ondersteunen. Bij de Vriendenstichting komen deze bijdragen goed terecht.
Afhankelijk van de wens geven wij publicatie aan de donatie. Elke gift is er een!
Omdat de Stichting Vrienden van De Zorggroep een ANBI status heeft, betaalt met geen
schenkings- en successierecht. Dit betekent dat het hele bedrag van de begunstigde ten
goede komt aan locaties of activiteiten voor de cliënten, zoals de nalater het bedoeld heeft.
Deze wensen dienen vastgelegd te worden in uw testament door een notaris. Wij adviseren
u hier u graag bij. Neem contact met ons op via vrienden@dezorggroep.nl of 088 - 610 8861.
Afgelopen jaar hebben we diverse grote donaties uit nalatenschappen ontvangen. Daar zijn
we heel blij mee.
¹) Onze Vriendenstichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Een gift mag worden afgetrokken bij
uw aangifte inkomstenbelasting. Wij kunnen u ook informatie verstrekken over wat een donatie of een gift via een akte van
schenking precies inhoudt. Elke gift is er een en bij de Vriendenstichting komen deze bijdragen goed terecht. Wij gaan er
verantwoord mee om. Een optie is bijvoorbeeld om het geld te labelen aan een specifieke locatie.
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In bezit van ANBI verklaring

Vooruitblik
Het blijft spannend wat 2022 ons gaat brengen. Velen zijn getroffen door de economische
gevolgen van het coronavirus en iedereen snakt naar een beter perspectief. Veel mooie
initiatieven om de samenleving door de coronacrisis heen te helpen laten zien dat goede
doelen relevanter zijn dan ooit. De vraag die leeft is hoe het nieuwe normaal er straks uit
gaat zien.
We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet en zullen verder bouwen aan activiteiten om
onze missie voor de cliënten te ondersteunen. Het komende jaar zal weer vol nieuwe
uitdagingen zijn die wij met plezier en enthousiasme tezamen met de mantelzorgers,
vrijwilligers en familieleden oppakken. Een bijzonder woord van dank aan de trouwe
donateurs en vrijwilligers zonder wie we dit mooie werk niet zouden kunnen doen.
Met name de vrijwilligers van Verborgen Verlangens zorgen er steeds voor dat het mogelijk
is dat de verborgen verlangens voor de cliënten in vervulling kunnen gaan.
Natuurlijk kunnen wij het niet laten op te roepen om ook in de toekomst onverminderd de
vriendenstichting te blijven steunen. Wij helpen er graag bij, dit is het meer dan waard voor
onze cliënten van De Zorggroep die óók dankzij onze enthousiaste medewerkers en
vrijwilligers een onvergetelijke dag kunnen meemaken. Een dag waar ze vaak nog lang over
napraten!
Want daar doen we het tenslotte allemaal voor!
Wilt u het initiatief van de Vrienden van De Zorggroep financieel steunen.
Neem dan contact op via telefoonnummer 088 - 610 8861
Onze bankgegevens: NL48RABO0150813821.
Als u ons een warm hart toedraagt, horen wij dit graag!
Wij willen iedereen die de vriendenstichting steunt van harte bedanken zeker in deze
vervelende coronatijd. Als vrijwilliger, als vriend, als donateur, als bedrijf, of op welke
manier dan ook. Mede dankzij hen hebben er weer vele bewoners aan de activiteiten
kunnen deelnemen, activiteiten die anders niet mogelijk waren geweest.
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