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ONTHULLING CADEAU VRIENDEN VAN DE
PLANTAGE AAN DE PLANTAGE
Op zondagmiddag 26 september 2021 werd het 60 jarig bestaan
van De Plantage gevierd. Speciaal voor deze gelegenheid heeft
mevrouw Bernadette van Doren van Kunstig Keramiek Brielle een
prachtig beeld ontworpen dat de Vrienden van de Plantage hebben
geschonken aan de Plantage. Het beeld werd onthuld door Peter
van Ingen, voorzitter van de cliëntenraad.
Het beeld geeft uiting aan de liefdevolle zorg die Careyn biedt aan
de bewoners van De Plantage. De beeldengroep symboliseert met
hartjes de liefde welke wederzijds gedeeld wordt tussen personeel,
bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers.
Het beeld heeft een plekje gekregen in de hal van De Plantage bij
de ingang, alwaar het op de heipaal is geplaatst. Hierdoor is het
voor iedereen die De Plantage een bezoek brengt zichtbaar. Het
beeld is figuratief herkenbaar en niet te abstract, daarnaast is het
tevens verplaatsbaar in verband met de geplande nieuwbouw die
voor de komende jaren gepland staat. Kortom een prachtige creatie
en een aanwinst voor De Plantage.
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Kerststukjes voor bewoners Plantage
Op dinsdagavond 7 december heeft De Stichting
de Vrienden van de Plantage alle bewoners van De
Plantage een kerststukje bezorgd. De stukjes
werden vervaardigd door Petra Wolters-Noordermeer
van Green & More Styling en waren voorzien van een
led-lichtje.
Ook al hebben de Vrienden dit jaar al fors uitgepakt
met de vervanging van de rolstoelbus, een theravital
fiets en een beeldwerk bij de ingang ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan, dan was er evenwel nog
een beetje ruimte op de rekening om de bewoners
van een kerststukje op hun kamer te voorzien.
In de tijd van opnieuw een lockdown met corona was
een presentje voor de kerstdagen op zijn plaats. Op
de foto neemt Jeanine Wolters de stukjes namens De
Plantage in ontvangst van de voorzitter Joop van
Doren.
De Vrienden van de Plantage wensen alle inwoners
van de Gemeente Brielle een voorspoedig 2022!

Tevens op de foto te zien zijn de overige leden
van het bestuur van de Stichting Vrienden van
de Plantage; vlnr. Wim Kabouw, Sylvia op de
Weegh, Jaap den Ouden en Nel Wijnen.

NIEUWE BUS IN GEBRUIK EN BEDRUKT
De nieuwe bus is inmiddels in gebruik en de bus is ook voorzien van de nieuwe belettering. Een mooi
moment waar we allemaal trots op zijn. We bedanken nogmaals onze sponsors; De Protestantse Gemeente,
de Gemeente Brielle, Stichting Merula Weeshuis, Daily Harbour Services, Matrix Design en Careyn voor het
realiseren van dit project.
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25 JAAR STICHTING 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.

25 jaar De
Stichting Vrienden
van de Plantage

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 nagelaten
door een oude bewoner. Met dit geld probeert de
Stichting mooie dingen te verwezenlijken. Zo
werd vorig jaar bijvoorbeeld de belevingstuin in
gebruik genomen en werden de bewoners
afgelopen jaar gedurende de Lockdown
getrakteerd op aardbeien. Om deze activiteiten
voort te kunnen zetten hebben wij uw steun hard
nodig. Wordt NU donateur voor slechts 15 euro
per jaar. Kijk op de website www.svvdp.nl om u
aan te melden.
Noteer vast in uw agenda als datum
vrijdagmiddag 10 juni 2022 van 15.00 tot 17.00
uur voor de viering van het 25 jarig bestaan van
de Stichting Vrienden van de Plantage.

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

Wij wensen u een heel voorspoedig, gezond en veilig 2022!
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