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Jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van Anna Hospice 

Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Het virus heeft veel leed bezorgd en het 

uiterste gevraagd van medewerkers in de zorg. Zo ook van de medewerkers en 

vrijwilligers in Anna Hospice. Daarom ging er vanuit de vriendenstichting dit jaar extra 

aandacht uit naar hen.  

 

Verder is er een begin gemaakt met het zelf bereiden van maaltijden op het hospice. De 

beleving van het zelf koken en alles wat daar bij komt kijken geeft een extra huiselijke 

sfeer en komt ten goede aan de gasten.  

 

De pandemie heeft vanzelfsprekend ook effect gehad op de vergaderfrequentie van het 

bestuur van de vriendenstichting. Desondanks zijn er mooie bedragen binnengekomen, 

waarvoor we zeer dankbaar zijn.  

 

Nieuw bestuurslid Anke de Heer 
Begin 2020 stemt de raad van toezicht in met de benoeming van Anke de Heer en zij 

neemt als penningmeester per 31 maart jl. de taken over van Jac van Beek. Een hartelijk 

dank aan Jac voor zijn enthousiaste bijdragen en we wensen Anke veel succes.   

 

Attentie medewerkers 
Om de medewerkers tijdens de zware periode van de coronacrisis een hart onder de 

riem te steken, bezorgen we een taart met een bemoedigende kaart.  

 

Drogisterij De Vlinder viert jubileum 
We zijn blij verrast met de gift van € 1.000,- van 

Drogisterij De Vlinder i.v.m. hun jubileum. Op verzoek 

van Wil en Jan van Asseldonk komt een deel ten 

goede aan de medewerkers en vrijwilligers, waarvan in 

deze tijd zoveel gevraagd wordt. Heel veel dank aan 

de familie Van Asseldonk.  

 

Free publicity Mooi Schijndel Krant 
In de XTRA MOOI in herinnering van de Mooi Schijndel Krant wordt uitgebreid aandacht 

geschonken aan Anna Hospice en de vriendenstichting. Met heel veel dank aan Ineke 

Blummel voor deze mooie aandacht.  
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Rabo Dichtbij Fonds 
Van het Rabo Dichtbij Fonds ontvingen we 

het mooie bedrag van € 13.220. Deze 

donatie is gebruikt voor de aanschaf van 

o.a. airco, screens en plissédeuren, om de 

ruimtes voor de gasten zo aangenaam 

mogelijk te maken. Daarnaast worden nog 

zitjes geplaatst, zodat de gasten met familie 

en vrienden in besloten kring bij elkaar 

kunnen zitten. Ook wordt van het bedrag 

een website gebouwd. Door de coronacrisis 

hebben de investeringen vertraging 

opgelopen. Dit zal in 2021 verder opgepakt 

worden.  

 

Rabo ClubSupport 
Ook dit jaar deden we weer mee aan de Rabo ClubSupport actie. Dit werd beloond met 

het bedrag van € 701,66. Dit hele bedrag komt ten goede aan de gasten van Anna 

Hospice.  

 

We zijn de Rabobank zeer erkentelijk voor deze prachtige bedragen! 
 

Bloemen voor het hospice 
Bloemen dragen bij aan het kleine geluk van de gasten in het hospice. Sonja van 

Roosmalen, van Van Roosmalen Creatief is bereid om samen met de vriendenstichting 

de kosten te delen voor een wekelijks veldboeket voor het hospice. Hartelijk dank Sonja.  

 

Gift afscheid Peter Beijers 
Op 7 oktober nam Peter Beijers afscheid als bestuurder van Laverhof. Zijn wens was dat 

eventuele giften ten goede zouden komen aan de vriendenstichtingen van Laverhof. Dit 

leverde € 548,75 op voor de Stichting Vrienden van Anna Hospice. Hier kunnen we weer 

mooie dingen mee doen. Heel veel dank voor alle gulle giften en natuurlijk aan Peter.  

 

Kerstversiering 
Het hospice wordt tijdens de kerstdagen prachtig versierd. Vorig jaar werd al een eerste 

aanschaf gedaan en dat is dit jaar met het nodige aangevuld.  
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Advertentie actie Mooi Schijndel Krant 
Maar liefs € 780,- ontvingen we van de Schijndelse ondernemers die Anna Hospice een 

warm hart toe dragen! De opbrengst van de advertentie actie van de Mooi Schijndel 

Krant en de Skèndelse Kwis voor Anna Hospice. Veel dank aan alle ondernemers die 

een advertentie plaatsten, de Mooi Schijndel Krant en de Skèndelse Kwis. 

 

Kerstattentie 
2020 was een bijzonder jaar voor ons allemaal, maar 

zeker voor de mensen die in de zorg werken. Daarom is 

als blijk van waardering een kerstattentie aan de 

medewerkers en vrijwilligers van Anna Hospice 

geschonken. Zij hebben zich in deze moeilijke tijd met 

hart en ziel ingezet voor de gasten. Met dank aan 

Drogisterij Parfumerie De Vlinder, die dit mede mogelijk 

maakte. 

 

Wat werd er verder gedaan?  
Er werd een kastje gekocht voor in de gedenkhoek. Met het oog op het meer zelf gaan 

koken in het hospice is een kookplaat aangeschaft. Een vrieskast is besteld.  

Vanuit de donatie van Stichting SHOG is de rekening betaald voor het jaarcongres 

palliatieve zorg.  

 

Structurele sponsoring 
In 2020 is de voorbereiding gestart om structurele sponsoren te benaderen voor het 

hospice. Er zijn reeds enkele toezeggingen binnen. Dit wordt in 2021 verder opgepakt 

met de aanschaf van een publicatiebord.  

 

Tot slot 
Een hartelijk dank aan alle Vrienden en Sponsoren van Anna Hospice en iedereen die 

een donatie heeft gedaan.  

 

 

Bestuur Stichting Vrienden van Anna Hospice 

Wim van Meijl, voorzitter 

Anke de Heer, penningmeester 

Irma van der Meijs, secretaris 

Frank van Ballekom, lid 
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