Activiteitenverslag Stichting Vrienden van Sickenga-oord 2017.
Donateurs:
Aan het begin van het jaar 2017 hadden wij 68 donateurs, waarvan 26 bewoners
van Sickenga-oord. Door overlijden, bedankjes en nieuwe inschrijvingen hadden wij
aan het einde van het jaar 2017: 77 donateurs, waarvan 37 bewoners in Sickengaoord. Door de promotiemiddag welke wij 8 juni hebben gehouden, konden wij toen
toch weer 9 nieuwe donateurs inschrijven. Het blijft echter moeilijk om nieuwe
donateurs te werven. Dus nieuwe donateurs zijn hartelijk welkom.
Sponsoren:
In schoonmaakbedrijf Dokter en Schildersbedrijf Gilde Friesland hebben wij al jaren
een sponsor gevonden, welke elk € 100,00 bijdragen. En als tegenprestatie een
advertentie meedraait in het interne informatiesysteem.
Activiteiten:
Als extra bijeenkomsten en activiteiten, welke namens de Stichting Vrienden zijn
georganiseerd noemen wij:
-

-

-

-

-

Bustocht 5 september door de Oosthoek van Weststellingwerf. Evenals in
voorgaande jaren was dit weer een groot succes. Wij konden alle deelnemers
niet plaatsen in de grote bus van Coulant Touring. En moesten derhalve een
rolstoelenbus van de St. Griffioen bijhuren. Met een tussenstop in Zorgvlied bij
Hotel Villa Nova voor koffie/thee en gebak, werd de dag afgesloten met een
koffietafel in Sickenga-oord. Onze gids was ook dit jaar weer de heer
Lantinga, welke op boeiende wijze weer tekst en uitleg gaf bij de diverse
bezienswaardigheden. Een ieder heeft weer genoten van deze bijzondere
middag/avond.
De reeds eerder genoemde promotiemiddag met een diavoorstelling van
diverse evenementen. Met een drankje, wat lekkers en een praatje, werd dit
een geslaagde middag.
In december konden de bewoners weer kerstbakjes maken, waarvoor de
materialen, evenals vorig jaar, weer door de St. Vrienden beschikbaar waren
gesteld. Hiervoor was weer veel belangstelling.
Tevens hebben wij elke bewoner in de Zorg van Sickenga-oord een
kerst/nieuwjaarswens doen toekomen met een aandenken, welke persoonlijk
is afgegeven. Dit werd ook zeer op prijs gesteld.
De actie welke in Sickenga-oord werd gehouden voor de aanschaf van een
Tovertafel, hebben wij mede ondersteunt met een bijdrage. Dit is een speels
product, dat ouderen in het midden en late fase van dementie stimuleert in
fysieke en cognitieve activiteit en sociale interactie.

