Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van Anna Hospice
In januari 2019 opende Anna Hospice in Wijbosch haar deuren. Inmiddels wordt in het
hospice alweer drie jaar zorg geboden aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en een
levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. Net als in 2020 heeft het
hospice in 2021 te maken met de corona pandemie en alle maatregelen daaromheen.

Enkele feiten
•
•
•
•
•

Op 7 januari 2019 opende de Anna Hospice haar deuren.
Op 21 juni 2019 is de Stichting Vrienden van Anna Hospice statutair opgericht.
De Stichting Vrienden van Anna Hospice heeft een ANBI-status, RSIN/ANBI
nummer 8601 64 974.
In 2021 vergaderde het bestuur drie maal: 11 maart – 20 juli – 27 september.
Er verbleven afgelopen drie jaar 110 gasten in Anna Hospice.

Het doel
Met de stichting Vrienden van Anna Hospice bieden we financiële steun aan Anna
Hospice die ten goede komt aan het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van leven
van de gasten van Anna Hospice. Om de laatste dagen van hun leven zo fijn mogelijk te
maken. Dit wanneer de realisering daarvan niet of niet geheel mogelijk is uit de reguliere
(subsidie) middelen.

Sta-op-stoel
Een familie heeft een sta-op-stoel geschonken. De stoel was zo goed als nieuw en de
familie vond het hospice een mooi plekje om de stoel aan te doneren. Zowel voor gasten
als bezoek een fijn plekje om te zitten.

Opfleuren tuin
Na een oproep op social media, meldt zich een
tuinvrijwilliger aan. Samen met de tuinman van
Laverhof zorgt hij ervoor dat de binnentuin een makeover krijgt. Er worden nieuwe potten gekocht en de
vrijwilliger zorgt ervoor dat bloeiende eenjarige planten
in de perken en potten, de tuin het hele jaar opfleuren.
De aanschaf hiervan is mogelijk gemaakt door de actie
in de Mooi Schijndel Krant, destijds nog in handen van
Ineke Blummel, en de Skèndelse Kwis. Hartelijk dank!
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Parasol binnentuin
Met het opknappen van de binnentuin wordt dit
een mooi plekje voor de gasten en familie om te
vertoeven. Om voor een plekje in de schaduw te
zorgen, schaft de vriendenstichting een parasol
aan. Eveneens bekostigd door de Mooi Schijndel
Krant en de Skèndelse Kwis.

Publicatiebord en banner in de hal
In de hal van Anna Hospice is een publicatiebord opgehangen met de vermelding van de
sponsoren, als blijk van waardering voor hun structurele gift. In de hal bij de
toegangsdeuren van Anna Hospice is een banner en een folderrek met
‘Aanmeldformulieren financiële ondersteuning Anna Hospice’ geplaatst om aandacht te
vestigen op het bestaan van de Stichting Vrienden van Anna Hospice.

Website gaat live
De website www.vriendenannahospice.nl is live! De website kwam mede tot stand door
websitebouwer Juist, die de site voor een ‘vriendenprijsje’ bouwde.
Wil je weten waar we ons voor inzetten en hoe je kunt helpen? Neem eens een kijkje.

Laat de vogeltjes maar komen
Hoe fijn is het om vanuit je bed de vogeltjes te kunnen zien. Er zijn 5 vogelhuisjes
aangeschaft die op de ramen bevestigd kunnen worden. Voor het kleine geluk.

Nieuwe zithoek
Er zijn vier prachtig stoelen met twee tafeltjes
aangeschaft, mede vanuit de donatie van het Rabo
Dichtbij Fonds. Een fijn plekje om te genieten van
het uitzicht op de binnentuin of om je als familie
even terug te trekken. Hartelijk dank Rabobank.

Barbecue voor vrijwilligers van de Anna Hospice
In juni heeft de Vriendenstichting een barbecue gesponsord voor de vrijwilligers van
Anna Hospice als blijk van waardering van hun inzet.
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Watertap
Naast het drinken van een gezellig kopje koffie of thee kan
een glaasje water heel verfrissend zijn. Maar ook na een
moeilijk of verdrietig gesprek kan een glaasje water een
klein beetje troost bieden. Een watercooler is daarom
onmisbaar voor het hospice.

Rabo Clubsupport
De jaarlijkse actie van de Rabobank om maatschappelijke organisaties te sponsoren
leverde in 2021 een bedrag op van € 493,06.
Dit bedrag komt geheel ten goede aan de gasten van de Anna Hospice. Wederom dank
aan de Rabobank.

Aandacht voor vrijwilligers in Mooi Schijndel Krant
Anna Hospice is op zoek naar vrijwilligers en de Mooi Schijndel Krant is bereid om hier
kosteloos een artikel aan te wijden. Het hospice is twee vrijwilligers rijker. Hartelijk dank
Mooi Schijndel Krant.

Bloemen voor het hospice
Bloemen dragen bij aan het kleine geluk van de gasten in het hospice. Ook in 2021 was
Sonja van Roosmalen, van Van Roosmalen Creatief weer bereid om samen met de
vriendenstichting de kosten te delen voor een wekelijks veldboeket voor het hospice.
Hartelijk dank Sonja.

Website - Linkedin – Facebook
De Stichting Vrienden van Anna Hospice maakt gebruik van eigentijdse
communicatiemiddelen zoals Linkedin en Facebook. Nieuwsgierig? Volg ons!

Tot slot
We bedanken alle Vrienden en Sponsoren van Anna Hospice en iedereen, die op welke
wijze dan ook, een bijdrage heeft gedaan.
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