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jaarverslag. Door alle Corona maatregelen 
kon er  niet zoveel geld besteed worden aan 
bijzondere activiteiten en uitstapjes. Voor De 
Hoge Hop werd geld beschikbaar gesteld om 
attributen te kopen voor de rolstoelfiets en in 
Lindendael werd met geld van de stichting 
een partybox met microfoons aangeschaft.

In de week voor kerstmis werden alle 
bewoners verrast met een zakje kerstchocola 
en een kerstwens van de Stichting. (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 2021 en spreekt de wens uit 
om ook in 2022 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
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Bedankt voor de bijdragen in 2021 en  
wij spreken de wens uit om ook in 2022 

weer op uw steun te mogen rekenen!

Overzicht  van het jaar 2021



De Stichting Vrienden van Lindendael 
/ De Hoge Hop streeft ernaar om 
voor de ongeveer 275 cliënten van de 
beide verpleeghuizen het verblijf te 
veraangenamen. In Lindendael verblijven, 
inclusief revalidatie patiënten, ruim 200 
mensen en De Hoge Hop telt 75 bewoners.
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 vier 
keer bijeen, waarbij een vertegenwoordiger 
van het verpleeghuis aanwezig was. In de 
november vergadering maakten wij kennis 
met de nieuwe locatiemanager van De Hoge 
Hop, mw. Adriënne Oud. Eén maal per jaar 
wordt een bijeenkomst met de chauffeurs 
en de locatiemanager van Lindendael 
georganiseerd, dit keer in september.

Bus en vrijwilligers
Naast het gebruik van de bus ten behoeve 
van uitstapjes en familiebezoek wordt de 
bus ook ingezet om bezoekers naar en 
van de Dagbehandeling Lindendael te 
vervoeren. Dit jaar werd de dagbehandeling 
een periode gesloten en toen ze weer open 
mochten werd het halen en brengen van de 
bezoekers meestal verzorgd door iemand uit 
de familiekring. In december kon het vervoer 
met de Lindendaelbus weer worden hervat.
Er is een enthousiaste groep chauffeurs die 
de ritten verzorgt, helaas ook dit jaar weinig 

plezierritten door alle Covid maatregelen. 
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 rit en 
ontvangt de Stichting een vergoeding vanuit 
Omring ten behoeve van de ritten voor de 
Dagbehandeling. Dit was wederom minder 
dan vorig jaar. Een reclameboodschap op de 
informatie t.v.’s leverde € 175,-- op.
In 2021 ontving de stichting € 10.047,-- 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 
nogal ingewikkeld was om te stemmen. De 
opbrengst is daardoor lager uitgevallen dan 
voorgaande jaren maar heeft de Stichting 
toch € 171,-- 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 € 5.811,--. 
Voorts de bankkosten en de kosten voor het 

2021 was wederom een bewogen jaar. 
Covid-19 domineerde, net als in 2020, de 
samenleving en  het leven en werken in de 
verpleeghuizen.

Wij vroegen dit keer Agnes Glas, locatieman-
ager van Lindendael terug te blikken op 2021 
en zo de donateurs een kijkje te geven achter 
de deuren van het verpleeghuis gedurende 
deze moeilijke periode.

Welke maatregelen moesten 
er genomen worden?
Gelukkig waren de Corona maatregelen in 
2021 minder streng dan in 2020. Het is altijd 
mogelijk gebleven om bezoek te ontvangen. 
De maatregelen in Lindendael waren gelijk 
aan de landelijke regels. Dus restaurant dicht, 
open, opnieuw dicht. We hebben iedereen 
gevraagd bij binnenkomst de handen te 
desinfecteren, een mondkapje te dragen en 
afstand te houden. 

Wat  waren de reacties van bewoners en 
familie? Was er begrip?
Bewoners van Lindendael hebben 
allemaal een kwetsbare gezondheid. In de 
buitenwereld was niet altijd begrip voor alle 
corona maatregelen, maar juist in Lindendael 
weten we waarom we het allemaal moeten 
doen. En daar hadden bewoners en familie 
zeker begrip voor. Niet gemakkelijk, niet 
leuk, maar wel te begrijpen. 
 
Wat betekende dit voor het personeel? 
Elke medewerker was bang dat juist 
zij/hij degene zou zijn die het virus 
binnen zou brengen. Dat betekende dat 
medewerkers ook in hun privéleven extra 
voorzichtig waren. Daar ben ik dankbaar 
voor. We voelden met elkaar een grote 
verantwoordelijkheid voor de gezondheid 
van onze bewoners. 

Wat hebben jullie kunnen doen om het voor 
de bewoners zo aangenaam mogelijk te 
maken?
Gelukkig kon er binnen Lindendael nog 
heel veel wél. We hebben een prachtige 
Koepoortszaal waar ons activiteitenteam 
bijna elke ochtend iets leuks organiseerde. 
Ons restaurant is voor de bewoners altijd 
open gebleven en onze medewerkers 
zijn creatief om mensen een leuke dag te 
bezorgen. 

Welke verdrietige gebeurtenis is je het meest 
bijgebleven?
Het overlijden van bewoners aan Corona is 
onvoorstelbaar verdrietig geweest voor ons 
allemaal. 

Wat was de leukste gebeurtenis die je je 
altijd zult herinneren?
Het gratis optreden van Gerard Joling in 
de tuin, het bezoek van koning Willem 
Alexander en de TV uitzending van Jeroen 
Pauw die in Lindendael werd opgenomen. 

Is er iets goeds uit voortgekomen dat jullie 
mee zullen nemen naar de toekomst?
We hebben ontdekt dat veel bewoners met 
dementie goed reageerden op de rust in de 
huiskamers. Daarom vragen we bezoekers 
nog steeds om de bewoner in de eigen 
kamer te bezoeken of mee te nemen naar het 
restaurant, Franse Plein of lekker naar buiten. 

Beste vrienden,Verslag vanuit de verpleeghuizen


