
‘Ik ben 57 jaar, voormalig ondernemer 
en woon in Spijk. In 2007 werd ik ge-
vraagd voor het bestuur van de stich-
ting Vrienden van Het Gasthuis. Mijn 
beide oma’s  - inmiddels overleden 
- hebben in een verpleeghuis gewoond. 
Bij de bezoeken aan hen heb ik kunnen 
zien dat er geld en vrijwilligers nodig 
zijn om het leven van bewoners in een 
verzorgingshuis te veraangenamen. 
Dus heb ik direct ‘ja’ gezegd. In 2008 
ben ik benoemd tot penningmeester.’ 

De stichting Vrienden van het Gasthuis 
heeft een eigen website! Met informa-
tie over de stichting. Met een overzicht 
van actuele gebeurtenissen. En last but 
not least: met de mogelijkheid om de 
Vrienden fi nancieel te steunen! Kijk op 
www.vriendenvanhetgasthuis.nl 

Wat doet een penningmeester?
‘Samen met de p.r. commissie probeer 
ik de nodige fi nanciën binnen te krijgen. 
Inmiddels hebben we ca. 350 donateurs 
en ca. 80 sponsors. De donateurs zijn 
veelal familie van de bewoners van Het 
Gasthuis. De sponsors zijn bedrijven en 
particulieren die onze activiteiten een 
warm hart toedragen. Alle inkomsten 
worden besteed aan de bewoners van 
Het Gasthuis. Op  de website www.
vriendenvanhetgasthuis.nl  vindt u 
mogelijkheden om on-line te doneren 
middels een veilige Ideal betaling.’  

Wil je nog wat kwijt?
‘Graag roep ik alle geïnteresseerden op 
om een steentje bij te dragen. Het geeft 
een goed gevoel om iets voor een ander 
te betekenen. Het Gasthuis is dichtbij 
en de bewoners zijn uw bijdrage dubbel 
en dwars waard.’

Vakanties

Ook dit jaar maken sponsors van de 
stichting Vrienden van Het Gasthuis 
middels de actie ‘Kwestie van Gun-
nen’ het mogelijk voor de bewoners 
om op vakantie te gaan. De vakantie-
bestemming is een grote aangepaste 
bungalow in Villapark Duc Brabant 
in Diessen in Noord-Brabant. Inmid-
dels is het al voor het vierde jaar 
dat dergelijke vakanties worden 
gerealiseerd. En ook dit keer hebben 
bewoners van Het Gasthuis en fa-
milieleden genoten van deze unieke 
mogelijkheid.

Nieuwe mobiele keuken

Om u gelijk verder bij te praten: de 
stichting Vrienden van Het Gasthuis 
heeft een prachtige mobiele keuken 
geschonken aan Het Gasthuis. Deze 
keuken kan op de diverse afdelingen 
worden gebruikt om maaltijden te 
koken met en voor de bewoners. 
Een prachtige aanwinst die weer wat 
extra’s biedt voor de bewoners van 
Het Gasthuis. 

Braintrainer

Een nieuwe aanwinst, geschonken 
door de Vrienden, is de Braintrainer. 
Een handzaam apparaat met tal van 
spelletjes en quizzen die bewoners 
kunnen activeren en prikkelen tot 
denkwerk en activiteit.

Een kennismaking met Kees van 
der Wiel, penningmeester

Website
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Onze naam is duidelijk: stichting Vrien-
den van Het Gasthuis. Toch hebben we 
nog een ander ‘huis’ onder onze para-
plu, namelijk De Molenhoek, Kortendijk 
111-115 in Gorinchem. De Molenhoek is 
door ons ‘geadopteerd’. Omdat het een 
te kleine organisatie is die moeilijk zelf 
vrienden kan verwerven, zijn de Vrien-
den van Het Gasthuis nu feitelijk ook 
de Vrienden van De Molenhoek.  

Wat is De Molenhoek?
De Molenhoek is een stadswoning waar 
mensen met dementieverschijnse-
len die verpleeghuiszorg nodig heb-

In december vorig jaar organiseerde de 
Rotary Gorinchem de Santa Run. Dat 
betekende dat duizenden Kerstman-
nen, kerstvrouwen en kerstkinderen 
door het centrum van Gorcum renden 
of ‘gewoon’ liepen. Het leverde niet 
alleen leuke plaatjes op: Gorcum was 
immers rood gekleurd, maar ook een 
cheque van 10.000 euro voor De Vrien-
den van Het Gasthuis. Een prachtig 
gebaar! Er zijn enkele interessante sug-
gesties ingebracht voor de bestemming 

In juni heeft Mark Sirag, kok van ster-
renrestaurant De Gieser Wildeman, op 
uitnodiging van de Vrienden van Het 
Gasthuis gekookt voor de bewoners 
van Brugpoort 3. Deze activiteit was 

ben, kleinschalig kunnen wonen. Het 
gebouw telt 3 groepswoningen, voor 
respectievelijk 6, 7 en 5 bewoners, ver-
deeld over 3 verdiepingen. Elke woon-
groep krijgt ondersteuning van een 
team zorgverleners en ondersteunende 
behandelaars. Een woongroep heeft een 
ruime sfeervol ingerichte woonkamer 
inclusief keuken. Iedere bewoner heeft 
een eigen kamer. Douche en toilet wor-
den met een andere bewoner gedeeld. 
De Molenhoek voldoet in alle opzichten 
aan de eisen die vandaag de dag wor-
den gesteld. Kortom in De Molenhoek 
kunnen de bewoners zich thuis voelen.

van dit mooie bedrag. Dat heeft nader 
onderzoek gevraagd. Het bestuur van 
de Vrienden hoopt na de zomervakan-
tie knopen te kunnen doorhakken.

een daverend succes. De bewoners 
en enkele personeelsleden konden de 
kookkunsten van Mark van dichtbij 
bewonderen. Vervolgens werd hen een 
heerlijke maaltijd voorgezet, waarvan 
naar hartenlust werd gesmuld. ‘Iets 
heel anders  om te doen,’ aldus Mark, 
‘ik vond het leuk om de bewoners te 
kunnen verwennen. Heb zelf ook geno-
ten.’ Het is de bedoeling dat nog meer 
koks van gerenommeerde restaurants 
uit Gorinchem en omgeving een keer 
komen koken voor de bewoners van 
Het Gasthuis.

Onder onze paraplu

Koken met sterren

Santa run
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Colofon

Bezoek Hans Kazan

Op donderdag 27 januari heeft Hans 
Kazan opgetreden voor de bewoners 
van Het Gasthuis in Gorinchem. Veel 
bewoners bezochten de goochel-
middag. ‘Het leefde echt onder de 
bewoners,’ vertelde Tinke Resoort, 

activiteitenbegeleider in Het Gasthuis, 
‘de bewoners werden betrokken bij 
de trucs en hebben er enorm van ge-
noten.’ Deze middag is georganiseerd 
door medewerkers en vrijwilligers van 
Het Gasthuis en de Stichting Vrienden 
van Het Gasthuis.

Bezoek Rotary en spon-
sors Kwestie van Gunnen

Sponsors van de actie ‘Kwestie van 
Gunnen’ en leden van de Rotary heb-
ben op verzoek van de Vrienden een 
bezoekje gebracht aan Het Gasthuis. 
Een inleiding van Cor van Vlaanderen 
en een rondleiding door het gebouw 
vormden twee belangrijke onderde-
len van het programma. Na afl oop, 
tijdens een bijeenkomst in het Grand 
Café, vertelden diverse bezoekers dat 
ze onder de indruk waren van hun 
bezoek en dat ze blij waren dat hun 
sponsoring zó dicht bij huis zó goed 
terecht komt.


