Verslag Stichting Vrienden Retraitehuis Uden 2015
Voorbereiding oprichting Vriendenstichting
Op 5 december 2014 is het bestuur Stichting Vrienden Retraitehuis Uden voor het eerst
bij elkaar geweest om vorm te geven aan de inrichting van de Vriendenstichting door het
formuleren van de doelstelling, het opstellen van de statuten, inschrijving Kamer van
Koophandel, het openen van een bankrekeningnummer, aanvraag ANBI-status,
vermelding op de website en het ontwerp van de brochure met als slogan de kers op de
taart.
Het bestuur bestaat uit: Ellen Alofs, voorzitter, Marcel Loeffen, penningmeester, Tineke
Verkuijlen, secretaris, Hellen Ketelaars, Marjo Paalman en Irene Rijkers, leden.
Aantal vrienden 2015
Door giften en bijdragen in natura van 32 vrienden, van groot tot klein, hebben we nét
wat meer kleur kunnen geven aan het welzijn van onze bewoners. Ook de Rabobank
Clubkas Campagne en de donaties op 18 december bij het afscheid van het Retraitehuis
als zelfstandige en ook het afscheid van bestuurder leverden een mooie bijdrage op.
Introductie 17 april
Op 17 april 2015 ging de schop in de aarde voor het planten van de kersenboom door
bewoner de heer J. de Groot. Vrienden, medewerkers en vrijwilligers genoten met de
bewoners van het optreden van de Vrolijke Vrollies onder het genot van koffie/thee met
een kersenvlaai. Een aantal symbolen van de kers schepte het beeld van het vroegere
kersendorp Uden.
Mooi Theater met de voorstelling “aan de keukentafel” 24 september
Op 24 september namen de acteurs van Mooi Theater de bezoekers mee rondom het
gebeuren aan de keukentafel, de koffie pruttelt en de borrel staat koud. Herinneringen
aan die goeie ouwe tijd, grappige nieuwsfeiten uit de krant van vroeger, bekende
gezelschapsspelen, en herinneringen aan leuke radio-en televisieprogramma’s met liedjes
van toen. De bezoekers herkennen de melodieën van de liederen en zingen mee. Ze
genieten van de voorstelling met een lach op hun gezicht.
Project True Doors 9 oktober 2015
Het Retraitehuis heeft bijzondere deuren in huis gekregen, als partner van project True
Doors en met financiële ondersteuning van de Vriendenstichting. Naar wens van de
bewoners zijn hun deuren “beplakt”. De persoonlijke voordeuren zijn door hun
vormgeving een herkenbare voordeur van vroeger voor bewoners met dementie.
Een smakelijke stand op de Kerstmarkt 21 november
Lekkere producten zijn gemaakt door collega’s, hun kinderen, familieleden en vrienden,
die de Vriendenstichting een warm hart toedragen. Om deze producten te verkopen op
de Kerstmarkt, waar de Vriendenstichting met een smakelijke stand vertegenwoordigd
was met als resultaat een goede opbrengst.
Afsluiting 2015 met een wens aan de bewoners

