
Het lijkt wel of een jaar voorbij vliegt, de tijd gaat snel. In editie 5 van de 
nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van Het Gasthuis blikken we terug 
op allerlei activiteiten waarbij de Vrienden waren betrokken. 

Al lang hadden de bewoners van Het 
Gasthuis in Gorinchem uitgekeken naar 
het optreden van Willeke Alberti. Een 
stampvol Grand Café met bewoners, 
familie en verzorgend personeel vormde 
het mooie decor voor een spetterende 
show van zangeres Willeke Alberti. Uit 
haar uitgebreide repertoire koos Wil-
leke tal van bekende liedjes, zoals het 
onverwoestbare Spiegelbeeld, dat door 
de hele zaal werd meegezongen. Alle 
liedjes vielen in de smaak, zorgden voor 
herinneringen, blijdschap en emoties bij 
de aanwezigen. Een daverend applaus 
was haar beloning voor een daverend 

Onlangs werd de nieuwe duofi ets – aan-
geboden door de Vrienden van Het Gast-
huis – door  de heer Kolbach (vaste ge-
bruiker van de ‘oude’ duofi ets) met het 
doorknippen van het traditionele lintje 
in gebruik genomen. De fi ets stelt bewo-
ners van Het Gasthuis in de gelegenheid 
om uitstapjes te maken met assistentie 
van begeleiding. De nieuwe duofi ets is 
al regelmatig gesignaleerd in en buiten 
Gorinchem, dus er wordt al veel gebruik 
van gemaakt. De duofi ets kon mede 
worden aangeboden dankzij een legaat 
van Teus Hakkesteegt, ex-bestuurslid 

optreden. Na afl oop kon men ook nog 
met Willeke op de foto. Het optreden 
van Willeke Alberti werd gerealiseerd 
door de Vrienden van Het Gasthuis in 
het kader van hun ‘verjaardag’ en  door 
een royale gift van de Rabobank.

van de Vrienden van Het Gasthuis, die 2 
jaar geleden aan ALS is overleden. Zijn 
dochter Tina herinnerde in een mooie 
toespraak aan haar vader, die altijd klaar 
stond om anderen te helpen.

Heerlijk met vakantie!

Ook dit jaar konden bewoners van 
Waterpoort dankzij de Vrienden van 
Het Gasthuis op vakantie. Iets waar 
wij als verzorging erg trots op en 
dankbaar voor zijn. Onze bewoners, 
die allemaal afhankelijk zijn van 
ademhalingsondersteuning genieten 
zo intens van deze week waarin zij 
centraal staan. Gewoon lekker weg 
en even niets, leuke dingen doen en 
genieten van de omgeving en van 
elkaar. Dit jaar was het een weekje 
Drenthe. Met uitstapjes naar het 
Noorder Dierenpark in Emmen en 
de Orchideeënhoeve, maar ook met 
pannenkoeken eten en een gezellige 
barbecue en nog veel meer, vloog de 
vakantieweek om. Een week om met 
vol genoegen op terug te kijken. 

Een goed doel?

Natuurlijk stelt de Stichting Vrienden 
van Het Gasthuis het zeer op prijs als 
u ons als  Goed Doel wil bestempelen 
als u van plan bent een actie of iets 
dergelijks te organiseren. Uiteraard zijn 
giften en donaties ook uiterst welkom 
om ons werk te ondersteunen.

Groots optreden Willeke Alberti

Een nieuwe duofi ets
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Dolfi jnen kijken in het Dolfi narium
Mevrouw Van Leersum, bewoonster 
van verpleeghuis Het Gasthuis, wilde 
heel graag nog eens de dolfi jnen in 
het Dolfi narium bekijken. Doordat 
mevrouw Van Leersum bedlegerig is, is 
het voor haar niet mogelijk om met een 
rolstoelbus vervoerd te worden. Toch 
was het haar wens om nog één keer het 
Dolfi narium te bezoeken. Dankzij de 
inzet van de vrijwilligers van Ambu-
lance Wens en de fi nanciële hulp van 
de Vrienden van het Gasthuis kon haar 
wens worden gerealiseerd. De ambu-

Boottocht door de Biesbosch
Eindelijk ging de wens van meneer De 
Rover in vervulling. Een boottocht door 
de Biesbosch! En heel bijzonder, hij 
heeft deze boottocht door dit prachtige 
stukje Nederland gemaakt met zijn 
dochter Mirjam. Zij vertolkte ook de 
dankbaarheid van haar vader: ‘Hartelijk 
bedankt voor de fi jne boottocht door 
de Biesbosch, ook namens mijn vader. 
Hij heeft enorm genoten.’ De wens-
boom die door de Vrienden van Het 
Gasthuis is geplaatst, heeft zijn waarde 
al heel veel keren bewezen.

Dagje naar de Efteling
Dankzij de Vrienden van Het Gasthuis 
ging de wens van Mia Steenis, die ze 
had ‘ingediend’ bij de wensboom in 
het Grand Café van Het Gasthuis, in 
vervulling. Mia heeft genoten van een 
fantastisch dagje op de Efteling. Deze 
dag was voor haar een écht sprookje. 
Fijn dat een wens op die manier gereali-
seerd kan worden.

lance waarmee zij werd vervoerd naar 
het Dolfi narium is speciaal ontwikkeld 
voor niet mobiele patiënten. 

Enkele vervulde wensen 
van de wensboom
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De Stichting Vrienden van Het 
Gasthuis heeft een ANBI status. 
ANBI staat voor Algemeen Nut 
Beogende Instelling, dat maakt het 
mogelijk om uw gift af te trekken 
bij uw belastingaangifte. Op 
www.vriendenvanhetgasthuis.nl 
kunt u informatie krijgen en via een 
link een gift doen of donateur 
worden. De Stichting Vrienden van 
Het Gasthuis wil de bewoners iets 
extra’s te geven, de kwaliteit van 
leven helpen te verbeteren. 

Wilt u ons helpen? 
Wordt vriend en meldt u aan via: 
info@vriendenvanhetgasthuis.nl
Stichting Vrienden van Het Gasthuis 
rekeningnummer ABNAMRO Bank 
NL63ABNA0479425612

De door de Vrienden van Het Gasthuis in het 
Grand Café geplaatste wensboom is een succes. 
Hieronder een greep uit de gerealiseerde wensen.

Enkele vervulde wensen Een leuke actie

CNV Meer Waarde Altena hield een 
zogeheten bindingsavond voor haar 
leden. Dat gebeurde in Sleeuwijk. Een 
gezellige avond waar altijd een goed 
doel aan is verbonden. Jan Faro, vrij-
williger op de bus van Het Gasthuis, 
had het bestuur voorgesteld om de 
opbrengst van de collecte te schenken 
aan de Stichting Vrienden van Het 
Gasthuis. En dat voorstel werd aange-
nomen. Waarvoor dank!


