
1 

NIEUWSBRIEF 
DONATEURS 
Augustus -2021 

 

IN 
DEZE 
EDITIE 

  PAG. 1 

Stichting Vrienden van de Plantage 
schenkt nieuwe rolstoelbus.  
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Stichting Vrienden van de Plantage 
bestaat volgende jaar alweer 25 jaar.  

 

 
 

 

DE “OUDE” WORDT VERVANGEN DOOR DE 
“NIEUWE” 

Na 12,5 jaar trouwe dienst krijgen de bewoners hun nieuwe 
rolstoelbus. Een mooi moment……We hebben weer voor een 
Mercedes gekozen, omdat de vorige 12,5 jaar trouwe dienst heeft 
bewezen. We hopen dat de nieuwe dit in de toekomst ook gaat 
doen.  

Gelukkig hebben we heel veel sponsoren kunnen vinden, zoals 
de Protestantse Gemeente Brielle met een bijzonder royale gift. 
Ook Gemeente Brielle bedankt, die het belang ervan inzag voor 
onze gemeente en ook heeft gedoneerd, net als de Merula 
Stichtingen Daily Harbour. Ook een bedankje aan Careyn, want 
de bus moet ook rijden en er moet ook wegenbelasting betaald 
worden en voor het onderhoud betaald worden.  
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Joop van Doren, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Plantage, vertelde op deze heuglijke 
middag hoe de aankoop mogelijk is gemaakt: ‘Binnen het bestuur hebben we er lang over gesproken 
en gemeend het te moeten doen. Ook voor de bewoners is de afgelopen periode door Corona een 
moeilijke tijd geweest.  
De stichting heeft in deze periode allerlei dingen voor de bewoners gedaan, zoals op aardbeien, ijsjes 
en haring getrakteerd en voor muziek gezorgd, om het zo nog een beetje leuk te maken. En het zet je 
ook aan het denken als bestuur, moeten we in deze tijd dan nog wel gaan investeren in een bus? 
Maar het is al zo moeilijk als je hier zit om dingen te doen die buiten je vermogen liggen.  
Met een bus kun je naar het Feyenoord stadion voor een leuke voetbalwedstrijd, naar Ahoy, naar 
Utrecht voor bijvoorbeeld een muziekevenement. Daarom toch een ‘ja’ en dus overgegaan tot de 
aanschaf van een nieuwe Mercedes-bus, want de oude bus is 12,5 jaar oud en is toe aan zijn 
pensioen.  

Burgemeester Gregor Rensen ontving vervolgens de sleutels uit handen van de voorzitter, waarna hij 
het woord nam: ‘Dit is een prachtig moment, voor de stichting, maar zeker ook voor de bewoners, voor 
de chauffeurs en alle vrijwilligers die zich inzetten om ervoor te zorgen dat de bewoners ook gewoon 
deel uit kunnen blijven maken van de samenleving ondanks alle beperkingen.  
Voor hen is het ontzettend belangrijk dat zij ook naar evenementen en dergelijke kunnen gaan. De bus 
heeft een heel erg belangrijke functie. Ik ben dan ook erg blij dat het allemaal is gelukt om het geld bij 
elkaar te krijgen!’ 

Hierna volgde nog een feestelijk moment. Margriet, één van de oudste bewoners, werd als allereerste 
met de lift de bus in gereden. Samen met de burgemeester werd er vervolgens een (klein) eerste 
rondje gereden!
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  OFFICIELE INGEBRUIKNAME THERAVITAL 

 

 
Woensdag 14 juli jl. heeft er een feestelijke bijeenkomst 
plaatsgevonden. De thera-trainer die is aangeschaft door  
de Stichting Vrienden van de Plantage werd in gebruik 
genomen. 
De thera-trainer is een professionele bewegingstrainer voor 
het dagelijks gebruik in de neurologische en geriatrische 
revalidatie. De thera-trainer maakt het voor de cliënt 
mogelijk om zowel benen als armen te trainen, met of 
zonder motorondersteuning. Vanuit de stoel, rolstoel of bed. 
Hierdoor kan zowel zittend als liggen getraind worden.  
 
 
 
 

  
 

 
Marjolein van Unen (Nederlands voormalig judoka en 
judotrainer), heeft onder toezicht van de sponsoren  
de thera-trainer gedemonstreerd. Haar reactie “Een fijn  
gevoel om zo te kunnen trainen en echt heel 
comfortabel. Fantastisch dat dit soort apparatuur 
beschikbaar is voor mensen die het zo hard nodig 
hebben, alleen jammer dat zo’n apparaat zoveel moet 
kosten”.  

 
Daarna toonde Diana (bewoner van afdeling ONS) hoe 
eenvoudig en verreikend het apparaat werkt. Daarnaast 
is de thera-trainer aangesloten op een scherm waardoor 
de cliënt een mooie natuuromgeving beleefd. Het is 
mogelijk allerlei routes hierop te tonen, zodat een 
bewoner ook bekende routes kan fietsen uit zijn of haar 
afkomstige omgeving.  
Wij zijn erg blij met deze nieuwe aanschaf, die mogelijk is gemaakt  
door diverse sponsors in samenwerking met onze stichting. 
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25 jaar Vrienden 

van de Plantage 

   

De Stichting Vrienden van de Plantage is 
opgericht in 1996, en bestaat volgend jaar dus 
alweer 25 jaar. De stichting is opgericht om 
dingen voor de bewoners van de Plantage 
mogelijk te maken die binnen het normale 
zorgbudget niet kunnen.  

Het geld wat de stichting beschikbaar heeft, 
komt uit donaties van donateurs, wat een hele 
belangrijke bron van inkomsten is, evenals van 
sponsoren. Ook krijgt de Stichting regelmatig 
giften en een enkele keer wordt er wat na-
gelaten door een oude bewoner. Met dit geld 
probeert de Stichting mooie dingen te 
verwezenlijken. Zo werd vorig jaar bijvoorbeeld 
de dementietuin in gebruik genomen en werden 
de bewoners afgelopen jaar gedurende de 
Lockdown getrakteerd op aardbeien. 

 

Bezoek ook eens de website voor het laatste nieuws 
https://www.svvdp.nl 
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