Geachte mevrouw/mijnheer,
Als u een bezoek zou brengen aan Zorgcentrum Berkenstaete in Son, dan ontmoet u daar
vriendelijk personeel, een groot aantal vrijwilligers en tevreden bewoners.
Ogenschijnlijk is in alle behoeften voorzien. Er worden dagbestedingsactiviteiten
georganiseerd die zoveel mogelijk aansluiten op de interesses, behoeftes en mogelijkheden
van de bewoners. Maar toch kan het leven er een beetje eentonig worden. Het is goed voor de
bewoners af en toe eens wat mee te krijgen van het leven buiten hun woonomgeving. Even
het fijne gevoel van een uitstapje ervaren, zoals wij dat zelf ook doen.
Wij ervaren ook dat de bewoners helaas minder mobiel worden en het daarom fijn vinden dat
we ook binnen Berkenstaete een leuke middag voor ze verzorgen.
De Stichting Vrienden van Berkenstaete is een groep vrijwilligers die als doelstelling heeft
de bewoners van Berkenstaete uit hun dagelijkse woonomgeving te halen. Wij doen dat door
leuke uitstapjes te organiseren zoals naar de Dierentuin, de Sonse Haven, de Strobol Hoeve te
Nijnsel, Kasteel Heeswijk, Museum Bevrijdende Vleugels en nog veel meer.
Ook binnen Berkenstaete organiseren we leuke middagen voor de bewoners, zoals een heuse
circusmiddag met Jeugdcircus Jacona , we doen mee met de Nationale Pannenkoekdag, een
succesvolle DJ Ron met nostalgische muziek en ouderwetse attributen onder het motto:
“zo wast vruuger” en zeker ook een kerstmiddag met een presentje van de Kerstman.
Dankzij de financiёle steun van een groot aantal donateurs en enkele sponsoren hebben de
Vrienden deze activiteiten en uitstapjes kunnen realiseren. Op 25 november 2018 hebben we
samen met de bewoners ons 10- jarig bestaan gevierd met een feestelijke Brabantse
Koffietafel.
Als u het werk van onze stichting een warm hart toedraagt dan stellen wij u voor om donateur
te worden voor een bedrag van € 20,- per jaar. Door uw gift kunnen wij ook het komend jaar
de bewoners van Berkenstaete weer verrassen met leuke activiteiten en de uitstapjes op
“rolletjes” laten verlopen.
Via de lokale media en onze website en facebook stellen we u op de hoogte van de
activiteiten van de stichting.
Het stichtingbestuur bestaat uit de volgende personen:
Leny Achten (voorzitter), Elly Speetjens (secretaris), Hans Luteyn (penningmeester), Hennij
de Rooij, Hans Kerssemakers, Dorien Weel, Peter Vissenberg en Henk Willems.
Secretariaat : Vondelstraat 27 5691 XA Son
Bankrekening : NL 72 RABO 01483 72 287
Website
: www.vriendenvanberkenstaete.nl
_____________________________________________________________
Ja, ik vind de doelstelling en de activiteiten van de Stichting Vrienden van Berkenstaete sympathiek en
wil graag donateur worden.
Naam ………………………………………………… Voornaam………………….
Adres…………………………………………………..Postcode……………………
Woonplaats……………………………......E-Mail……………………………………
Telefoon………………………………………….
Het bedrag van € 20,- kunt u overmaken op rekening NL 72 RABO 01483 72 287 t.n.v. Vrienden
van Berkenstaete, het ingevulde strookje opsturen t.a.v. secretariaat of E mail:
e.speetjens@hotmail.com

