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nogal ingewikkeld was om te stemmen. De 
opbrengst is daardoor lager uitgevallen dan 
voorgaande jaren maar heeft de Stichting 
toch  het mooie bedrag van € 306,64 
opgeleverd. Wij hopen dat u komende 
zomer weer op ons gaat stemmen!

De uitgaven bestaan uit de exploitatiekosten 
van de bus, te weten brandstof, onderhoud, 
motorrijtuigenbelasting en verzekering.  
Dit jaar een totaalbedrag van € 7.226,00. 
Voorts de bankkosten en de kosten voor het 
jaarverslag.  
In de week voor Pasen heeft de Stichting 
Vrienden alle bewoners getrakteerd op een 
zakje bonbons en de verpleegafdelingen 
kregen taart met de boodschap: De Stichting 
Vrienden wil even het zonnetje laten 
schijnen in deze donkere tijden.
In de week voor Kerstmis werden alle 
bewoners verrast met een zakje kerstchocola 
en een kerstwens van de Stichting. Er 
werd een bedrag beschikbaar gesteld om 
kerstmaterialen aan te schaffen. De Hoge 
Hop kocht mooie versiering voor de boom en 
Lindendael een grote kerststal. (Het volledige 
overzicht is te lezen op www.omring.nl).

Tot slot
Mede door de bijdragen van alle donateurs 
en schenkers van giften waren wij het 
afgelopen jaar in staat om een positieve 
bijdrage te leveren aan de leefsfeer in de 
verpleeghuizen. Het bestuur van de Stichting 
Vrienden van Lindendael / De Hoge Hop 
dankt alle donateurs en gulle gevers heel 
hartelijk voor de bijdragen in 2020 en spreekt 
de wens uit om ook in 2021 weer op uw 
steun te mogen rekenen. 

Namens het bestuur van Stichting Vrienden 
van Lindendael / De Hoge Hop
Hermien Sijm-Wissink, secretaris. 
Telefoon: 0228-582682 
E-mail: hermiensijm@quicknet.nl

STICHTING VRIENDEN VAN
LINDENDAEL & DE HOGE HOP

Bedankt voor uw bijdrage in 2020
en wij hopen ook in 2021 

op uw steun te mogen rekenen!



De Stichting Vrienden van Lindendael 
/ De Hoge Hop streeft ernaar om 
voor de ongeveer 245 cliënten van de 
beide verpleeghuizen het verblijf te 
veraangenamen. 
De Stichting is erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling.

De Stichting gebruikt de gelden voor:
• Exploitatie van de rolstoelbus
• Extra activiteiten en evenementen voor 

cliënten
• Aanschaf van materialen en middelen ter 

bevordering van het welzijn.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vier personen. 
Een voorzitter, penningmeester en 
secretaris en een coördinator chauffeurs/
verantwoordelijke voor onderhoud van de 
bus. Gedurende dit verslagjaar kwam het 
bestuur slechts tweemaal bijeen, waarbij 
een vertegenwoordiger van het verpleeghuis 
aanwezig was. Eén maal per jaar wordt 
een bijeenkomst met de chauffeurs 
georganiseerd; deze werd na twee keer 
uitstel definitief verschoven naar het voorjaar 
van 2021. 

Bus en vrijwilligers
Naast het gebruik van de bus ten behoeve 
van uitstapjes en familiebezoek wordt 
de bus ook vijf dagen per week ingezet 
om bezoekers van de Dagbehandeling 
Lindendael te vervoeren. Dit jaar ging 
alles anders. De dagbehandeling werd een 
periode gesloten en toen ze weer open 
mochten werd het halen en brengen van de 
bezoekers meestal verzorgd door iemand uit 
de familiekring.
Er is een enthousiaste groep chauffeurs 
die de ritten verzorgt. Nieuwe chauffeurs 
maken eerst een testrit, leggen dan een 
rijvaardigheidsrit af bij een rijschool en 

krijgen een korte training vanuit Lindendael 
alvorens zij daadwerkelijk aan de slag gaan. 
Het bestuur spreekt hierbij haar waardering 
en dank uit voor de belangeloze inzet van de 
chauffeurs.

Beknopte verantwoording van de gelden
De inkomsten van de stichting bestaan 
uit donaties en giften. Verder wordt door 
de cliënten een kleine bijdrage betaald 
per plezierrit en ontvangt de Stichting een 
vergoeding vanuit Omring ten behoeve 
van de ritten voor de Dagbehandeling. De 
rentevergoeding bedroeg slechts € 8,70. Een 
reclameboodschap op de informatie t.v.’s 
leverde € 175,00 op.
In 2020 ontving de stichting € 11.502,50 aan 
donateursgelden en giften.
Voorts deed de Stichting mee aan de actie 
Rabo ClubSupport. Dit keer werden alle 
vrijwilligers aangeschreven met de vraag 
op de Stichting te stemmen. De donateurs 
werden in het voorjaar via de begeleidende 
brief bij het jaarverslag al benaderd. Via 
verschillende kanalen gehoord dat het 

 

2020 was een bewogen jaar. 
Covid-19 domineerde de samenleving en het 
leven en werken in de verpleeghuizen. 

Wij vroegen Liesbeth van Spengen, Dag-
bestedingscoach / Vrijwilligersambassadeur 
in De Hoge Hop terug te blikken op 2020 en 
zo de donateurs een kijkje te geven achter de 
deuren van het verpleeghuis gedurende deze 
moeilijke periode.

Welke maatregelen moesten 
er genomen worden?
Er mocht geen familie meer naar binnen, 
zo min mogelijk beweging in huis, geen 
vrijwilligers meer, bewoners bleven op de 
woningen. Alle activiteiten werden stilgelegd.   

Wat  waren de reacties van bewoners 
en familie? Was er begrip?
Eigenlijk waren de bewoners er heel rustig 
onder, sommige bewoners snapten waarom 
de maatregelen er waren. Voor de overige 
bewoners bleven we de situatie uitleggen 
en ervaarden wij   weinig onbegrip. Bij 
familieleden was er zeker in het begin begrip. 
Naarmate het langer duurt en dat is eigenlijk 
bij iedereen zo, is het begrip er wel, maar 
zouden we dingen graag anders zien. 

Wat betekende dit voor het personeel? 
De dagbestedingscoaches hebben het hele 
centrale  activiteitenprogramma stopgezet 
en zijn decentraal gaan werken. Vooral het 
beeldbellen is toen in het leven geroepen 
om zoveel mogelijk contact te houden met 
familie. Toen er weer iets versoepeling kwam 
is de praatkamer gemaakt, hierin konden 
familieleden op bezoek achter glas. Meerdere 
malen hebben we toen het nog mocht, met 
een draaiorgel en met een zanger/zangeres 
de mensen toegezongen buiten.

Omdat er ook geen vrijwilligers meer binnen 
mochten komen hebben we de winkel over 
genomen. We hebben de boodschappen 
bezorgd, post rondgebracht.  Daarnaast 
gingen we met de marktkraam rond zodat 
mensen aan de deur vers fruit, poffertjes en 
of vis aangeboden kregen.  

Om de vrijwilligers te blijven betrekken 
hebben we elke paar weken een mail 
gestuurd om te laten weten hoe het met ons 
ging en hoe ontzettend we iedereen missen. 

Welke verdrietige gebeurtenis 
is je het meest bijgebleven?
Dat we net voor de eerste vaccinaties toch 
Corona in huis kregen. Hierdoor veranderde 
de sfeer in huis en toch kon je heel goed 
de Spirit van “wij doen het samen” voelen.  
Iedereen heeft alles op alles gezet op dat 
moment. Helaas hebben we toch afscheid 
moeten nemen van een aantal van onze 
bewoners.

Wat was de leukste gebeurtenis 
die je je altijd zult herinneren?
De Praatkamer en de optredens op straat. 
Vooral in het begin kregen we uit allerlei 
hoeken steunbetuigingen, lekkernijen en 
bossen bloemen; dit was elke keer weer een 
opsteker.   

Is er iets goeds uit voortgekomen dat  
jullie mee zullen nemen naar de toekomst?
Er was altijd al een gevoel van saamhorigheid 
maar in deze periode is dat nog versterkt en 
dat is voor de toekomst iets heel moois denk 
ik.

Beste vrienden,Verslag vanuit 
het verpleeghuis


