
Een terugblik op een jaargang Vrienden van Het Gasthuis, zodat u kunt 
lezen en zien hoe actief de Vrienden in het afgelopen jaar zijn geweest voor 
de bewoners van Het Gasthuis en Molenhoek in Gorinchem. 

Voor alle duidelijkheid: we geven 
slechts een bloemlezing van de acti-
viteiten: een Nieuwsbrief heeft zijn 
beperkingen. Daarnaast is er natuurlijk 
ook aandacht voor mensen en instellin-
gen die de Vrienden dankzij sponsoring 
of een geldelijke bijdrage ondersteu-
nen. Zo kunnen de Vrienden ook in 

De Stichting Vrienden van Het Gasthuis 
maakte een groots gebaar naar de be-
woners van Het Gasthuis in Gorinchem. 
Er werd een splinternieuwe Mercedes 
rolstoelbus – voorzien van alle gewens-
te aanpassingen – geschonken aan Het 
Gasthuis. Dat betekent dat bewoners 
van Het Gasthuis veilig én comfortabel 
kunnen reizen naar gewenste bestem-
mingen. Een mobiliteit die een verrij-
king betekent voor de bewoners. Dank-
zij vele sponsors, de Van Andel Spruijt 

Stichting en de loyale medewerking van 
Rüttchen Autowereld te Gorinchem kon 
de stichting Vrienden van Het Gasthuis 
overgaan tot de aankoop van deze 
fraaie aanwinst.

de toekomst klaar staan voor mensen 
die een extraatje goed kunnen gebrui-
ken. Zeker in tijden dat de overheid 
haar handen steeds meer aftrekt van 
mensen die verzorging, hulp en steun 
hard nodig hebben. De laatste zin is 
geen politiek statement, maar helaas 
realiteit…

De wensboom werkt

In het Grand Café in Het Gasthuis is 
begin dit jaar door de Vrienden van 
Het Gasthuis een wensboom ge-
plaatst. Bewoners van Het Gasthuis 
konden hun wens deponeren in een 
postbakje bij de boom. De eerste 
wens was van mevrouw Van Brakel die 
heel graag een uitgebreide manicure-
behandeling wilde. Mevrouw Van Bra-
kel zag er na de behandeling tiptop 
uit! Daarna is nog een aantal wensen 
vervuld. Van een bezoek aan een vroe-
gere woonplaats tot een dagje naar 
het strand in Noordwijk. En nog veel 
meer. De wensboom heeft zijn plaats 
veroverd in het Grand Café!

Legaat voor vrienden van 
het Gasthuis

Teus Hakkesteegt 
was een betrokken 
bestuurslid van de 
Stichting Vrienden 
van Het Gasthuis. 
Vorig jaar is hij 

overleden aan de slepende ziekte ALS. 
Zijn betrokkenheid bij Het Gasthuis 
blijft, want Teus Hakkesteegt heeft 
een substantieel bedrag gelegateerd 
aan de Vrienden van Het Gasthuis. 
Een mooi en tegelijkertijd ontroerend 
gebaar.

Website Vrienden van 
het Gasthuis

De Stichting Vrienden van het Gast-
huis heeft een eigen website! Met 
informatie over de Stichting en een 
overzicht van actuele gebeurtenissen. 
Nog belangrijker: ook met de moge-
lijkheid om de Vrienden fi nancieel te 
steunen! Word donateur of doe een 
schenking. Neem eens een kijkje op 
www.vriendenvanhetgasthuis.nl

Vrienden schenken rolstoelbus
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Temporalis, businessclub van de voet-
balvereniging SteDoCo uit Hoornaar, 
schonk tijdens hun feestavond aan De 
Vrienden een cheque van maar liefst 
10.000 euro. 

En van de ondernemersvereniging Helpt 
Elkander uit Hoogblokland ontvingen 
wij ter gelegenheid van hun 100-jarig 
bestaan, een prachtige donatie van 
2.500 euro.

De bedragen komen voor 100% ten goe-
de aan de bewoners van Het Gasthuis.

Het was altijd al een wens van haar. 
Mevrouw Van der Meijden, bewoonster 
van Het Gasthuis in Gorinchem, wilde 
dolgraag een ballonvaart maken. Die 
wens werd neergelegd bij de Wens-
boom in het Grand Café. Die wens werd 
gerealiseerd door de Vrienden van Het 
Gasthuis. En zo ging mevrouw Van der 
Meijden op een zonnige zomeravond 
vanuit Moordrecht de lucht in om weer 
veilig te landen in Rotterdam. ‘Het was 
geweldig,’ aldus de krasse luchtreizig-
ster.

De verjaardag van de Vrienden van Het 
Gasthuis werd in oktober 2012 gevierd 
in het Grand Café met een heuse 
papegaaienshow. Mister Salvatore uit 
Rotterdam  kwam met negen kleurrijke, 
keurig opgevoede papegaaien naar 
Het Gasthuis. Nadat de papegaaien 
tal van leuke kunstjes hadden laten 
zien, konden ze ook nog rechtstreeks 
kennis maken met de bewoners van Het 
Gasthuis. Een spannende happening. 

Temporalis en Helpt Elkander 
hebben oog voor het goede doel

Papegaaienshow

Mevrouw Van der Meijden 
gaat de lucht in!
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Stichting Vrienden van Het Gasthuis
Schaapsheul 10, 4205 PJ Gorinchem

Ontwerp SQZI ConceptStudio

Colofon

Genieten van Ouwehands 
Dierenpark

De Vrienden van Het Gasthuis zorgen 
ervoor dat bewoners op bezoek kun-
nen gaan in Ouwehands Dierenpark 
in Rhenen. Met begeleiding maken 
de bewoners er dan een ontspannen 
en ook spannende dag van. Genieten 
van de mooie dierenverblijven en de 
talloze uitheemse dieren. Een beetje 
nostalgie – net een schoolreis!

Vakantie 
bewoners 
Gasthuis
Ook dit jaar zorgen 
sponsors van de 
Vrienden van Het 
Gasthuis dankzij 
de actie ‘Kwestie 
van Gunnen’ 
ervoor dat bewoners op vakantie 
kunnen gaan. En als ze het willen, 
familieleden kunnen ook mee! Vervoer 
met de rolstoelbus is geregeld. Het 
personeel van Het Gasthuis is de hele 
periode aanwezig om de bewoners 
van Het Gasthuis te begeleiden en te 
verzorgen. 

Optreden Saskia & Serge

In februari 2013 was er een spetterend 
optreden van het duo Saskia en Serge 
voor bewoners en familie in het Grand 
café van Het Gasthuis. Iedereen heeft 
genoten van de zangkwaliteiten en de 
veelal bekende liedjes van Saskia en 
Serge. 


