
 

Het jaar 2020 zal altijd in onze herinnering blijven als een wel heel bijzonder jaar. Een jaar met voor 
velen grote zorgen vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De coronapandemie zorgde 
met name in de locaties van verpleeg- en zorgcentra voor angst en waakzaamheid en bij een mogelijke 
corona uitbraak ook voor eenzaamheid van de bewoners. Geen bezoek, weinig tot geen activiteiten; 
kortom een hele nare tijd. 
De medewerkers moesten op alle fronten tegelijk werkzaam zijn en verdienen zeker een pluim. Deze 
voortdurende situatie zorgde er ook voor dat alle aandacht van de medewerkers gericht moest zijn op 
de gezondheid van de bewoners. Daardoor stonden allerlei ‘leuke’ dingen zoals activiteiten of aanvragen 
voor sponsoring van benodigde zaken,  op een laag pitje of stond soms helemaal stil. Het rondwarende 
virus had ook zijn weerslag op het voluit functioneren van onze Vriendenstichting. We zijn tenslotte 
afhankelijk van de aanvragen vanuit de locaties ter bekostiging van activiteiten of zaken die niet uit het 
locatiebudget gefinancierd kunnen worden. 
 
Ondanks alle perikelen waarmee ook onze Stichting te maken had, zoals onder andere het niet fysiek 
kunnen vergaderen, zijn we er toch in geslaagd een aantal zaken met elkaar te kunnen realiseren door 
een financiële bijdrage te leveren voor de volgende activiteiten: 
 
• Bijdrage QWiek Snoezelkar (in samenwerking met de Lyons) Vreedonk 
• Carnavalsfeest De Prinsemarij 
• Traktatie 5 mei Alle Locaties 
• Balkonbingo Het Theehuis 
• Twee wondertelefoons Vreedonk 
• Traktatie Sint Nicolaasfeest Het Theehuis 
• Kerstborrelmiddag De Prinsemarij 
• Afhaaldiners Kerst Het Sterrenwiel, Het Theehuis 
  en Het Waterwiel 
• Winterpakket Het Polderwiel 
• 306 Kerststaven voor bewoners die zorg  en huishouding  

ontvangen en cliënten voorzien van een mooie kerstkaart Alle locaties 
• Kerstkransen voor bij de koffie/thee voor medewerkers Alle locaties 
• Cadeaubonnen Kerst Vreedonk   
Een deel van de kosten dat hiermee gemoeid was, hebben we mede kunnen financieren uit een 
financiële bijdrage van Steunstichting Vreeborgh. Voor al deze plezierige extra’s voor onze bewoners en 
cliënten kunnen we niet zonder uw financiële steun. Een gift, hoe klein ook, is te allen tijde welkom. U 
kunt uw eventuele bijdrage storten op onze bankrekening NL10ABNA0838737943 ten name van 
Stichting Vrienden van Het Spectrum. 
 
Met vriendelijke groet 
J. Poots, voorzitter 

 


