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Jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van Anna Hospice 
 

Begin 2022 is de corona pandemie nog niet verdwenen, maar geleidelijk aan gaat 

alles weer open. Anna Hospice gaat in 2022 het vierde jaar van haar bestaan in en 

viert in augustus het heuglijk feit dat het het PREZO-keurmerk (PREstaties in de 

ZOrg) heeft behaald. PREZO kenmerkt zich doordat het de bewoner en cliënt 

centraal stelt. Het hospice kreeg bezoek van drie auditoren van PREZO. Zij keken 

mee tijdens de zorg, hebben dossiers ingezien en kritische vragen gesteld aan 

gasten, vrijwilligers en medewerkers. Zij waren lovend en dit heeft ertoe geleid dat 

Anna Hospice voortaan het PREZO-keurmerk Hospicezorg mag dragen. Dit is een 

compliment voor de medewerkers en vrijwilligers van Anna Hospice. Zij hebben 

zich enorm ingezet, wat heeft geleid tot dit mooie resultaat.   
 

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 2022 vergaderde het bestuur drie maal: 14 februari – 14 juni – 8 november. 

Voor de Hartemert kwam de stichting bijeen op 18 juli en 9 september.  

• Op 28 augustus stond de vriendenstichting samen met medewerkers en 

vrijwilligers op de Hartemert. 

• Er verbleven afgelopen vier jaar 156 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 welzijn en de kwaliteit van leven van de gasten 

van Anna Hospice. Om de tijd die zij doorbrengen in het hospice zo fijn mogelijk te 

maken.  Dit doen we wanneer dit niet of niet geheel mogelijk is met de reguliere 

(subsidie) middelen die Anna Hospice ter beschikking heeft.  
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Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? 

Bestuursactiviteiten 

Veilige website  

Hoe houden we onze website www.vriendenannahospice.nl technische in orde en 

veilig? Juist! Dat doet Juist! En we zijn heel blij dat Juist dat kosteloos voor ons 

doet. Zodat we met de middelen die we hiermee besparen weer andere mooie  

dingen kunnen doen om het verblijf van onze gasten zo fijn mogelijk te maken. 

Dank je wel Juist! 

Werving vrijwilligers 

Na corona is er een onderbezetting van vrijwilligers. Voor de werving van de 

vrijwilligers zetten we Facebook en Linkedin. Dit levert toch weer een paar 

vrijwilligers op. Vergeet je ons niet te volgen?  

Hartemert 

Om meer bekendheid te geven aan Anna Hospice en de Stichting Vrienden van 

Anna Hospice en om vrijwilligers te werven staan we samen met de medewerkers 

en vrijwilligers op de Hartemert. Met een prachtig spandoek, een roll-up banner, 

posters, folders, vlaggetjes en ballonnen trekken we de aandacht en gaan we voor 

ons doel. Met als extra een sjoelwedstrijd met voor de winnaar een Diner voor 

Twee in het restaurant van St. Barbara. Er is veel bezoek aan de kraam geweest en 

we hebben er twee vrijwilligers bij. 
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Rabo Clubsupport 

Ook in 2022 deed de vriendenstichting mee met de jaarlijkse actie van de 

Rabobank. Dit leverde een bedrag op van € 564,80, wat geheel ten goede komt aan 

de gasten van  Anna Hospice. Wederom hartelijk bedankt Rabobank en iedereen 

die gestemd heeft! 

 

 

 

 

 

 

Gesubsidieerde projecten 

Teamuitje medewerkers en vrijwilligers  

Aan de vooravond van de Dag van de Zorg was het teamuitje met de medewerkers 

en vrijwilligers van Anna Hospice bij De Schaapskooi in Wijbosch. Even niet zorgen 

voor een ander, maar voor elkaar. Lekker gegeten, bijgekletst en zeker ook 

gelachen. Met tussendoor de Schaapskooi Kwis. Een gezellige avond als dank voor 

de lieve zorgen voor de gasten van Anna Hospice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus ‘Piëteitsvolle verzorging van overledenen’ 

Bij de opening van Anna Hospice waren er drie bedden beschikbaar voor de gasten. 

Wanneer het familie prettig vond, werd de verzorging voor een overledene gedaan 

door de zorgmedewerker en eventueel een vrijwilliger. Nu er 5 bedden 

beschikbaar zijn is dit voor de zorgmedewerkers niet meer mogelijk in verband met  
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de tijd die hiervoor nodig is. Omdat het zeer gewaardeerd wordt wanneer de zorg 

voor de overledene door iemand van Anna Hospice gedaan wordt, is de cursus 

‘Piëteitsvolle verzorging van overledenen’ beschikbaar gesteld voor twee 

vrijwilligers. De kosten voor de cursus komen ten laste van het SHOG budget. 

Bloemen  

De tuinvrijwilliger zorgt ervoor dat de tuin er het hele jaar mooi uitziet. Alle potten 

en perken worden gevuld met prachtige bloemen van zorgboerderij het Lieseind. 

Het zijn de kleine dingen waar de gasten van genieten.  

 

 

 

 

 

 

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. Daarom heeft de vriendenstichting in 2021 

een watercooler aangeschaft en zorgen we er ook de komende jaren voor dat de 

voorraad water wordt aangevuld.  

Overkapping 

Nog even buiten zitten voor een klein geluksmomentje. Dat kan onder de prachtige 

nieuwe overkapping van Breuer Veranda’s uit Schijndel. Zij leverden de 

overkapping met verlichting voor een VRIENDENprijsje. Heel veel dank Breuer!  
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Laverhof Meal Deal 
Sinds maart van dit jaar kunnen medewerkers in de restaurants van Laverhof een 

Laverhof Meal Deal kopen. Dit zijn éénpersoons koelverse maaltijden die 

samengesteld worden uit overgebleven eten. Ze zijn voor een gereduceerd tarief 

verkrijgbaar. Lekker, gezond, makkelijk én duurzaam. Laverhof gaat hiermee 

voedselverspilling tegen en het levert bovendien een mooi bedrag op.  

De opbrengst over 2022 is 5000 euro! Het bedrag gaat naar een goed doel binnen 

Laverhof. Dit jaar zijn dat de vier vriendenstichtingen, dus ook de Stichting 

Vrienden van Anna Hospice. Wij mochten een bedrag van € 1.250 ontvangen. 

Hartelijk dank Laverhof! 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Hartelijk dank aan alle Vrienden en Sponsoren van Anna Hospice, familie en 

vrienden van gasten, medewerkers en vrijwilligers en iedereen die, op welke wijze 

dan ook, een bijdrage heeft gedaan. Alleen samen kunnen we de tijd die de gasten 

in Anna Hospice doorbrengen zo fijn mogelijk maken.   

 

Het Bestuur van Stichting Vrienden Anna Hospice 

Wim van Meijl, voorzitter 

Anke de Heer, penningmeester 

Irma van der Meijs, secretaris 

Frank van Ballekom, lid 

 

7 februari 2023 

 

 

Wim van Meijl, voorzitter    Irma van der Meijs, secretaris 
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