
Voor veel mensen is vakantie hebben 
en op vakantie gaan ‘gewoon’. Maar 
voor andere mensen is dit helemaal 
niet vanzelfsprekend. De bewoners van 
Het Gasthuis in Gorcum hebben sinds 
enkele jaren – dankzij de Stichting 
Vrienden van Het Gasthuis en dankzij 
de sponsors van de actie ‘Kwestie van 
Gunnen’ – de mogelijkheid om met 
familie en onder begeleiding van mede-
werkers van Het Gasthuis op vakantie 
te gaan.De vakantiebestemming is een 

Het terras bij het Grand Café is bij mooi 
weer heel populair, zowel bij bezoekers 
als bij bewoners. Dankzij de beschutte 
ligging kun je al snel buiten zitten. En 
natuurlijk is het fi jn als het zonnetje 
schijnt. Maar het is ook fi jn om in de 
schaduw te zitten. En dat kan dankzij 
de grote terrasparasols die zijn ge-
schonken door de Vrienden. 

grote aangepaste bungalow in Villa-
park Duc Brabant in Diessen in Noord-
Brabant. Maar liefst 16 weken per jaar 
staat deze bungalow ter beschikking. 

‘Van deze mogelijkheid wordt gretig 
gebruik gemaakt, zelfs enkele be-
ademingspatiënten zijn op vakantie 
geweest,’ aldus Cor van Vlaanderen, 
regiomanager van Rivas. ‘Vaak hebben 
onze bewoners al een hele tijd geen 
vakantie gehad. Dus zo’n uitje is een 
geweldige afl eiding. En dat geldt ook 
voor de naaste familie. Soms gaan ze 
mee met zo’n vakantie. Maar dan wordt 
hen alle zorg uit handen genomen door 
het verplegend personeel dat mee gaat. 
Of de naasten blijven thuis. Ze weten 
dat de bewoner in goede handen is en 
kunnen dan even afstand nemen. Heb-
ben even tijd voor zichzelf.’

Waarom een nieuwsbrief 
van de Vrienden van Het 
Gasthuis?

Het bestuur van de Stichting Vrien-
den van Het Gasthuis heeft besloten 
om één keer per jaar alle donateurs, 
sponsors en ambassadeurs – dus alle 
Vrienden – in het kort te informeren 
over een aantal interessante onder-
werpen wat betreft haar activiteiten. 
Zo krijgt u een indruk wat er allemaal 
gebeurt.

Even voorstellen

Mogen we het bestuur van de Stich-
ting Vrienden van Het Gasthuis aan 
u voorstellen?  Wim van Duuren 
(voorzitter), Janneke van Vliet (secre-
taresse), Kees van der Wiel (penning-
meester), Teus Hakkesteegt (vice-voor-
zitter), Wil Gremmen, Paula Huijbers, 
Fred Stamkot (bestuursleden).

Al vanaf 1983 zijn de Vrienden bijzon-
der actief geweest om iets extra’s te 
doen voor – toentertijd – de bewoners 
van het Nieuwe Gasthuis. Dat was het 
verleden. Nu hebben de Vrienden hun 
focus gericht op de bewoners van Het 
Gasthuis (bij het  Beatrix Ziekenhuis 
in Gorinchem). En uiteraard kijken 
ze naar de toekomst. Ook op lange 
termijn wil de Stichting Vrienden 
van Het Gasthuis klaar staan voor de 
bewoners.

Vakantie is niet vanzelfsprekend

In de zon, uit de zon
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Wist u dit?

Mogelijk wilt u nog meer zijn dan een 
gift geven of een donateur of sponsor 
van de Stichting Vrienden van Het 
Gasthuis zijn. Leest u dan eens verder.

Legaten 
Een legaat is een bepaald genoemd 
geldbedrag dat u aan iemand nalaat. 
Degene aan wie u geld geeft, heet een 
legataris. U wijst een legataris aan 
via een legaatbepaling in uw testa-
ment. Zorg ervoor dat u duidelijk laat 
omschrijven wie de ontvanger is en 
wat u precies wilt geven. Ook kan een 
legaat van een bepaald goed doel  in 
een codicil worden vastgelegd. Een 
codicil moet aan een aantal voor-
waarden voldoen: handgeschreven en 
voorzien van datum en handtekening.

Giften
Als u schenkt aan een goed doel 
is dat fi scaal aftrekbaar. Als u uw 
giften aan de Stichting Vrienden van 
Het Gasthuis laat vastleggen in een 
notariële akte zijn deze volledig af-
trekbaar van de inkomstenbelasting. 
Voorwaarde is dat u minimaal vijf jaar 
een vast bedrag aan de Vrienden van 
Het Gasthuis schenkt. En omdat Het 
Gasthuis een ANBI-instelling is (sinds 
1-1-2008), zijn giften zonder notariële 
akte ook welkom en aftrekbaar van de 
belasting.

Wat betekenen de Vrienden van Het 
Gasthuis voor jullie?
‘Heel veel. Zonder de Vrienden hadden 
we een aantal dingen niet kunnen reali-
seren in Het Gasthuis, bijvoorbeeld een 
eigen bus. Zo’n club is gewoon nodig. 
Kijk, wij moeten steeds keuzes maken: 
wat wel, wat niet. De Vrienden zorgen 
voor onze bewoners voor de slagroom 
op de taart.’

Als u Het Gasthuis in Gorinchem 
binnenkomt, móét u iets opvallen. 
Namelijk de grote display met folders 
die de aandacht vestigt op het goede 
werk van de Vrienden van Het Gasthuis. 
Een display met uitstraling in een niet-
alledaagse uitvoering.

Waarom ben je bij dit vrijwilligerswerk 
betrokken geraakt?
‘Ik was gestopt met werken en werd ge-
vraagd door Arie Roza. Ik vond het mijn 
plicht om iets terug te doen voor de 
gemeenschap. En na jaren van activitei-
ten bij de voetbalvereniging Unitas leek 
dit mij een mooie uitdaging.’

Wat is het nut  van de Stichting  
Vrienden van Het Gasthuis?
‘We willen iets betekenen voor de bewo-
ners van Het Gasthuis. We zorgen voor 

Hoe verloopt de samenwerking?
‘Fantastisch. Wij van Rivas – mijn 
persoontje, Tinke Resoort en de overige 
medewerkers – zitten duidelijk op één 
lijn met de Vrienden. We kunnen onze 
suggesties kwijt en met elkaar bespre-
ken we ook nieuwe dingen, zoals een 
verrijdbare keuken en dat alles gaat in 
goed overleg.’

allerlei extra dingen die het leven van 
de bewoners van Het Gasthuis kunnen 
veraangenamen. Zo hebben wij ter ge-
legenheid van ons 25-jarig bestaan een 
kunstwerk geschonken en bewoners 
gegarandeerd dat zij de eerstkomende 
5 jaar op vakantie kunnen gaan. En ver-
der? Een moestuin aangelegd, parasols 
op balkons, en vergeet ook de rolstoel-
bus niet. Hiermee worden bewoners 
gebracht en gehaald – dat gebeurt door 
vrijwilligers! – om  bij familie, vrienden 
op bezoek of naar huis te gaan.’

Twee vragen aan
Cor van Vlaanderen, regiomanager Rivas Gorinchem

Nieuwe Display

Twee vragen aan
Wim van Duuren, voorzitter Stichting Vrienden 
van Het Gasthuis
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