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1. Algemene gegevens 
 
 
 
Algemeen: 
De Stichting Vrienden van Avoord is 12 september 2001 opgericht en is 
statutair gevestigd te Etten-Leur. 
 
Doelstelling van de Stichting: 
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan cliënten van Avoord. 
Zij draagt de cliënten een warm hart toe. De stichting zamelt geld in om 
voor hen iets extra’s te kunnen doen, naast verzorging en verpleging. Denk 
aan speciale activiteiten of hulpmiddelen die het leven zoveel mooier en 
aangenamer kunnen maken. 
 

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2021 
 
H. van Rijnbach-de Groot   voorzitter 
 
M. Rombouts     lid 
 
H. Sep     lid 
 
H. de Bruijn     lid 
 
B. Stadhouders    lid 
 
S. van Opijnen    lid 
 
 
Monique Broeren, coördinator vrijwilligers welzijn en evenementen neemt 
deel aan de vergadering. Zij beoordeelt de aanvragen en wensen.  
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De middelen van de stichting bestaan grotendeels uit: 
 

- Toegestane bijdragen van stichting Avoord 
- Bijdragen van bewoners 
- Bijdragen van donateurs en sponsoren 
- Subsidies en bijdragen van kerkelijke en/of burgerlijke instanties 
- Schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere geoorloofde 

inkomsten 
 
Voorwaarde voor indienen van een aanvraag is dat de aanvrager(s) 
30% van de gevraagde subsidie via sponsoring bijlegt. 
 

Sponsoren 
In 2021 hebben o.a. de volgende bedrijven gesponsord: 
Bresam Heftrucks 
QNP, Trappenfabriek Vermeulen, BCEL, Lions, JCI, BergamoHavando 
A-plus, Blom Hoveniers en Tom van Zoggel van Business Developer New 
Channels & Products.  
 
Folder “word Vriend van Avoord” 
Op iedere locatie zijn folders aanwezig van de sponsorpakketten die aangeboden 
worden door de stichting Vrienden van Avoord. Het betreft basis pakket, brons 
pakket, zilver pakket en goud pakket. 

 
 

Gehonoreerde aanvragen 2021 
In 2021 zijn onderstaande aanvragen toegekend: 

 
Cultuurproject Rijksmuseum 
Het Rijksmuseum heeft een cultuurproject georganiseerd bij Avoord. Levensgrote 
opstelling van schilderijen worden getoond. Tevens wordt er uitleg gegeven over het 
schilderij De Nachtwacht.  
 

Aanvraag voor spelmateriaal 
De dagbesteding van het Anbarg heeft een pakket bestaande uit spelmateriaal, 
materiaal wat herinneringen ophaalt en een gesprek op gang kan brengen. Ook 
materiaal wat de zintuigen prikkelt.  
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Wensenboekje 
Er is een samenwerking aangegaan met de Vrienden van Marianahof omtrent het 
Wensenboekje. Dit boekje werd alleen verspreid in Marianahof.  In dit boekje kan 
men “Wensen voor mijn leven in de laatste fase” noteren. Door de samenwerking is 
het Wensenboekje aangepast en is nu ook geschikt om uit te reiken aan cliënten 
van Avoord die in hun laatste fase zitten. 
 

Menu BeleefTV 
Locatie Rijserf heeft menu’s voor de BeleefTV aangevraagd.  Deze menu’s zijn 
aangeschaft met behulp van co financiering. 

 

Muziek aan bed 
De dagbesteding Het Anbarg heeft “muziek aan bed” aangevraagd. Dit is in 
samenwerking met de Nobelaer mogelijk gemaakt.  

 

Newborn baby 
De aanvraag van een newborn voor locatie Rijserf wordt heel positief ontvangen. 
Er mogen 5 Newborn baby’s aangeschaft worden voor iedere locatie met 
woongroepen. Deze pop is bedoeld voor cliënten met cognitieve en/of 
gedragsveranderingen. De reacties op de pop zijn hartverwarmend. 

 
 
 

Aanvraag bijdrage evenementen 
Jaarlijks wordt een bedrag geschonken voor evenementen op de locaties voor de 
decemberfeesten.  

 
bankjes De Willaert 
Door De Willaert is gevraagd om bankjes voor het Terras van De Willaert. Dit 
terras/balkon heeft een behoorlijke oppervlakte en er wordt heel veel gebruik van 
gemaakt door de bewoners.  
Dank zij bijdrage van sponsor is deze vraag gehonoreerd. 
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duofiets De Willaert 
De oude duofiets (14 jaar) is vervangen door een nieuwe. Van de Congregatie 
zusters Franciscanessen hebben we een bijdrage mogen ontvangen.  

 

Wensboom 
Aanleiding: 
Het is in de ouderenzorg vaak bezuinigingen wat de klok slaat. Wat als eerste 
weggesaneerd wordt, zijn vaak de zaken die het leven juist aangenaam maken. 
Stichting Vrienden van Avoord is een club van mensen die de bewoners van Avoord 
een warm hart toedraagt.  
Voor alle bewoners en cliënten van Avoord die een wens hebben - groot of klein - 
heeft Vrienden van Avoord in mei 2009 een mooi initiatief opgestart: de Wensboom 
 
De cliënten ontvangen een brief wanneer de Wensboom op hun locatie komt. 
De Wensboom staat ongeveer twee maanden op een locatie. De evenementen 
coördinator bespreekt de wensen met de manager zorg. De selectie wensen worden 
doorgestuurd naar de betreffende verantwoordelijke van de Stichting Vrienden Van 
Avoord. De evenementen coördinator is betrokken bij uitvoering van de wensen en 
volgt dit op. 
Met betrekking tot de afwikkeling van de wensen verdeelt het bestuur zich over de 
locaties. Ieder bestuurslid ontvangt de geselecteerde wensen met verzoek deze te 
beoordelen en toestemming te verlenen voor het uitvoeren van de wens(en).  
 
Hiervoor wordt het volgende schema gemaakt: 

• Rijserf   M.Rombouts  

• Contrefort  H. van Rijnbach 

• De Willaert   H.de Bruijn 

• Kloostergaard  B.Stadhouders  

• Franciscushof  B.Stadhouders 

• Het Anbarg  H.Sep 

• Thuiszorg  S.van Opijnen (fictieve wensboom) 
 
Van de wensen die niet vervuld worden door Vrienden van Avoord kunnen een aantal 
met een geringe inspanning worden vervuld door de locatie zelf. 
 
Onderstaand een impressie van Wensen 
 
Mw. wilt graag een kaarsje opsteken en een Weesgegroetje bidden in de Lourdesgrot in het 

Mariapark Meerseldreef. Na afloop zou ze graag een kopje koffie drinken bij de paters 

tegenover het park. Mw. is heel religieus. De aanvraag is gedaan door haar kinderen. 
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Mw. wil graag een rondvaart door de havens van Rotterdam. Varen met de rondvaartboot in 

de Biesbosch. Varen met een rondvaartboot. Rondvaart maken in de Biesbosch Vier  bewoners 

hebben los van elkaar dezelfde wens in de boom gehangen. Misschien mooi om te bundelen en 

de vier bewoners met ieder één begeleider mee te laten gaan.  

Mw. wil graag frietjes gaan eten in het Liesbos wat ze vroeger zo gewend was. 

Uit eten in eigen huis. Mw. en haar man willen graag samen uit eten in het eigen appartement.  

Mw. woont op de woongroep en Dhr. in een eigen appartement. Dhr. is niet graag onder de 

mensen i.v.m. vergroeiingen in zijn gezicht. Dus het lijkt hun zo bijzonder als ze eens chique 

kunnen eten op het appartement van de heer.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


