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SIM computers
Dankzij de Vrienden beschikt Het
Gasthuis inmiddels ook over twee
zogeheten SIM computers. SimPC’s
hebben tal van mogelijkheden, die
bereikbaar zijn via enkele eenvoudige
‘stappen’, zoals leren telefoneren,
berichten verzenden en het maken
van fotoboekjes. De bewoners van
Het Gasthuis kunnen dus aan de slag
met deze speciale computers.

Nieuw bestuurslid

Een kennismaking met:
Janneke van Vliet, secretaresse
Mijn naam is Janneke van Vliet. Ongeveer 25 jaar geleden ben ik vanuit
Zeeuws Vlaanderen naar Gorinchem
verhuisd. Na gestopt te zijn met mijn
werk in het Beatrix Ziekenhuis kwam
er tijd vrij voor andere dingen. Zo heb
ik meteen ‘Ja’ gezegd op de vraag of ik
in het bestuur van de Vrienden wilde
komen. Sinds 2004 ben ik lid en vanaf
2009 vervul ik de functie van secretaresse.

Henk Fennema
is benoemd als
bestuurslid van de
Stichting Vrienden
van Het Gasthuis.
Hij neemt de
plaats in van Teus Hakkesteegt, die
om persoonlijke redenen heeft bedankt. Teus was o.a. de grote animator van de actie ‘Kwestie van Gunnen’
waardoor bewoners van Het Gasthuis
op vakantie kunnen.

Het is fijn je te kunnen inzetten om het
leven van de bewoners van het Gasthuis wat prettiger te maken. Met name
op het gebied van tijdsbesteding, vakanties en dergelijke proberen we wat
te betekenen voor de bewoners. Als secretaresse ben ik verantwoordelijk voor
de in- en uitgaande post. Tegenwoordig

Onze website

In september 2011 is het project Brein
Omgevings Methodiek (kortweg BOM)
van start gegaan in verpleeghuis Het
Gasthuis. Dit project richt zich op de
zorg voor dementerenden middels drie
pijlers: omgeving, bejegening en werkprocessen. Inmiddels is het project op
alle PG-afdelingen (afdelingen waar dementerende bewoners verblijven) door-

De Stichting Vrienden van het Gasthuis heeft een eigen website! Met
informatie over de stichting en een
overzicht van actuele gebeurtenissen.
En ook met de mogelijkheid om de
Vrienden financieel te steunen! Kijk op
www.vriendenvanhetgasthuis.nl

gaat er ook veel via e-mail verkeer. Tevens komt men bij mij terecht als vanaf
de website contact met de Vrienden
gezocht wordt. Ik ben er van overtuigd
dat de inzet van de Vrienden een steentje bijdraagt het verblijf in Het Gasthuis
zo prettig mogelijk te laten zijn.

BOM project
gevoerd. Daarnaast hebben de Vrienden
van Het Gasthuis gezorgd dat er diverse
voorzieningen voor dit project zijn
aangebracht, zoals een thuisbioscoop.
Deze voorzieningen konden worden gerealiseerd dankzij de royale cheque die
Rotary Gorinchem heeft aangeboden
aan de Vrienden van Het Gasthuis na de
befaamde Santa Run.
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Gulle gevers
De UBC steunt De Vrienden
De Heerenavond van de Unitas Business Club in sterrenrestaurant De
Gieser Wildeman in Noordeloos was
een groot succes met cabaret Tomeloos
en gastspreker Wim Kieft. Een ander
hoogtepunt was de uitreiking van een
cheque van 2500 euro aan Wim van
Duuren, voorzitter van het bestuur van
de Stichting Vrienden van Het Gasthuis.

Nestlé
De Stichting Vrienden van Het Gasthuis
ontving een cheque van Nestlé Health
Science. Men kon via de site een goed
doel opgeven waaraan 500 euro zou

Lekker op vakantie
worden geschonken. De Stichting werd
opgegeven door Sandra Nagtegaal,
diëtiste bij Expertisecentrum Voeding
en Leefstijl, onderdeel van Rivas Zorggroep.
Poort6 Champions Cup
De organisatoren van het Poort6 Champions Cup zaalvoetbaltoernooi hadden
de Vrienden van Het Gasthuis als het
goede doel bestempeld. Dat betekende
publiciteit. Na afloop overhandigde de
toernooicommissie een bedrag van 250
euro aan de Vrienden. Mooi was daarnaast het gebaar van de familie Van
Herk uit Arkel. De Vrienden ontvingen
van hen een bedrag van 500 euro.
De Ronde Tafel
Paula Huijbers en Janneke van Vliet,
bestuursleden van de Stichting Vrienden van Het Gasthuis, mochten uit
handen van Frans Jansen, voorzitter van
De Ronde Tafel, een cheque van 2000
euro in ontvangst nemen. De heren
van De Ronde Tafel hebben met een
drietal acties dit mooie bedrag bijeen
‘gesprokkeld’.

Ook dit jaar maken sponsors van de
Vrienden van Het Gasthuis middels de
actie ‘Kwestie van gunnen’ het mogelijk voor de bewoners om op vakantie
te gaan. De vakantiebestemming is
een grote aangepaste bungalow in Villapark Duc Brabant in Diessen. 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. Ook in 2012 kunnen bewoners van Het Gasthuis en familieleden
genieten van een fijne vakantie!

Koken met sterren
Maar liefst 12 keer heeft een kok van
sterrenrestaurant De Gieser Wildeman
in Noordeloos, op uitnodiging van de
Vrienden van Het Gasthuis gekookt
voor de bewoners van Het Gasthuis.
Dat gebeurde telkens op een andere
afdeling. Het personeel van Het
Gasthuis kon tijdens de bereiding
van de maaltijden over de schouder
van de kok meekijken om wat tips op
te doen. De bewoners hebben volop
kunnen genieten van de maaltijden
die voor hen op tafel werden gezet.

Bus
De eigen bus van Het Gasthuis is
opnieuw van diverse stickers voorzien.
Met o.a. de namen van sponsors en
het inmiddels al bekende logo van De
Vrienden van Het Gasthuis.

Aanmoedigingsprijs
Rivas Zorggroep heeft ook dit jaar voor
gastvrijheid in de woonlocaties en het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem een
zeer goede beoordeling gehad. In de
Sterrengids Gastvrijheidszorg 2012 zijn
62 sterren aan Rivas toegekend. Een
speciale vermelding viel Het Gasthuis

ten deel: deze locatie is – landelijk
gezien – derde geworden in de categorie Kleinschalige woonvormen. In het
juryrapport werd de Stichting Vrienden
van Het Gasthuis als actief werver van
sponsors ook nog genoemd.
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