
 
 

Verslag Stichting Vrienden Retraitehuis Uden 2020 
De activiteiten van de Vriendenstichting worden in dit verslag 

weergegeven. Door de corona-maatregelen zijn activiteiten niet door 
kunnen gaan, zoals een muzikale middag, het jaarlijks bewonersuitstapje 

en er staan nog enkele wensen op het verlanglijstje. Het 5-jarig bestaan 
hopen we in 2021 met een feestelijk tintje te kunnen vieren. 

 

Wensboom  

De wensdoos de kers op de taart is in januari geledigd met een aantal 

mooie wensen. Enkele wensen zijn in vervulling gegaan. Een zuster is 
verrast met een boekenbon. In september hebben twee zusters een 

bezoek gebracht bij een bevriende familie in het Limburgse Elsloo. Leuke 
herinneringen hebben de zusters met hun vrienden gedeeld onder het 

genot van een kopje koffie. 
 

Kleine geluksmomenten 

Met Pasen zijn de bewoners getrakteerd op een stukje lekker gebak. Dit 

was heerlijk smullen. Met Pinksteren is een attentie bezorgd: voor de 
bewoners van afdeling 1 en 3 was er een bosje rode rozen, voor de 

bewoners afdeling 2 en de zusters van het Arnoldusklooster lekkere 
bonbons. De bewoners van het Kloosterpark vonden een gevulde koek in 

hun brievenbus. Tijdens de zomer zijn de bewoners verrast met een ijsje. 

De Sint/Kerstman heeft de bewoners blij gemaakt met Dvd’s, zodat naar 
mooie muzikale klanken en liederen geluisterd kan worden in de 

huiskamers en ontmoetingsruimte. Een Kerstattentie is uitgereikt met de 
volgende wens: “Fijne Kerstdagen en een nieuw jaar met vele lichtpuntjes 

toegewenst”. Met Oudjaar hebben de bewoners gesmuld van de oliebollen. 

 

Opbrengsten donaties/projecten 
Een aantal vrienden heeft een bedrag gedoneerd. Rabobank Club Support 

heeft voor de Vriendenstichting € 494,82 in het laadje gebracht.  
Onze Vriendenstichting deelde met de andere Vriendenstichtingen van 

Laverhof mee in de giften, die zijn verstrekt bij het afscheid van 

bestuurder Peter Beijers. Met deze opbrengsten zorgen wij voor de kers 
op de taart. 

 
 

 
 



Financiële ondersteuning 
De Vriendenstichting heeft mede met anderen een financiële bijdrage 

geleverd voor de aanschaf van de Silver Fit Mile (opbrengst Kerstmarkt 

2019), aankoop van een tovertafel en voor de aanschaf van een aantal 
wonderfoons. 
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