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Voor ons allen geldt: 2020 was een bijzonder jaar! Corona was heel bepalend voor het 

verloop van 2020. Voorgenomen plannen moesten de ijskast in, vergaderingen gingen niet 

door. Toch kunnen we nog enkele bijzonderheden vermelden. 

 

Basisschool ‘De Heijcant’ schenkt € 2.458.50. 

Begin 2020 ontvingen we bovenstaand bedrag van basisschool  ‘De Heijcant’, resultaat van 

een succesvolle Kerstmarkt in 2019. Dit bedrag zal besteed worden aan een beweegtoestel 

in de binnentuin van het verpleeghuis. Door de coronaperikelen is dit toestel in 2020 nog niet 

aangeschaft. 

 

Sponsoren. 

Ook in 2020 is een bedankbrief gestuurd naar onze vaste sponsoren met vermelding 

waaraan gelden zijn besteed. In 2020 hadden wij 9 vaste sponsoren die in totaal  

€ 2.920,-- schonken aan onze stichting. 

Verder hebben wij in 2020 een aantal incidentele giften ontvangen, met een totaal bedrag 

van € 1.392,75. 

 

Verzoek sponsoring voor inrichting Hoflaan en Leefcircels. 

De afdeling Welzijn van het verpleeghuis heeft een verzoek ingediend om het welzijn van 

bewoners te vergroten door de directe omgeving aantrekkelijker te maken middels prettige 

aankleding en leefcirkels. Wij hebben toegezegd hieraan te willen meewerken en hebben 

verzocht dit verzoek concreet uit te werken. 

 

Aanschaf CRDL. 

In 2019 was reeds een bijdrage van € 3.950,- toegezegd voor een CRDL en deze is in 2020 

aangeschaft voor de bewoners van St. Barbara. Dit interactief zorginstrument vertaalt 

aanraking tussen mensen in geluid.  
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Inrichting nieuwe stilteruimte Mgr. Bekkershuis.  

Voor de inrichting van de nieuwe stilteruimte in het Mgr. Bekkershuis is om een bijdrage 

gevraagd door de geestelijk verzorgers. Hiervoor is € 5.000,-- toegezegd.  

 

Ook in 2020 succesvolle deelname aan Rabo ClubSupport. 

Deze jaarlijkse actie van de Rabobank heeft voor onze stichting €  894,62 opgeleverd.                                                         

In overleg met de afdeling Welzijn zal dit bedrag besteed worden aan de aanschaf van een 

nostalgische ijscokar, die ingezet wordt bij activiteiten voor de bewoners. 

 

Gezamenlijk overleg Vriendenstichtingen Laverhof uitgesteld. 

Gebruikelijk is dat de Vriendenstichtingen van Laverhof eenmaal per jaar gezamenlijk 

vergaderen. De intentie van deze bijeenkomst is informatie-uitwisseling en voor elkaar een 

inspiratiebron zijn om doelstellingen te realiseren.  Helaas ging deze bijeenkomst niet door 

vanwege corona. 

 

 

Verkoop boek ‘Hoe gaoget mi oew?’ 

Eind 2020 is door twee medewerkers van Omroep Meierij een serie interviews gebundeld in 

het boek ‘Hoe gaoget mi oew?’. Een aantal exemplaren hiervan mogen wij verkopen, waarbij 

de opbrengst van € 10,- per boek geheel ten goede komt aan onze stichting. Dit boek is nog 

steeds te koop bij onze Schijndelse locaties.   

 

 

Schijndel, 20 april 2021 
 
 
 
J. van Beek, voorzitter    W. van Meijl, secretaris 
 
 

 


