
Barbera Waasdorp

‘Het is ontzettend leuk en vooral dankbaar werk’
Ruim 35 jaar geleden werd Stichting 
Vrienden van Het Westerhonk 
opgericht. De Stichting richt zich op het 
verwerven van donaties, schenkingen 
en erfstellingen en het beschikbaar 
stellen van deze middelen voor de 
cliënten van zorgwooncomplex Het 
Westerhonk.

Het Westerhonk biedt een groene en 
beschermde woonomgeving aan bijna 
500 mensen met een verstandelijke 
beperking. Het woonzorgpark is ruim 
42 hectare groot. In verschillende 
woonlocaties ontvangen bewoners 
met een verstandelijke beperking 
passende zorg en ondersteuning. Naast 
zorgwoningen is er op Het Westerhonk 
ook een woonwijk waar particulieren 
wonen. 

Uitbreiding activiteitencommissie
Barbera Waasdorp is in 2001 begonnen. 
Eerst als vrijwilliger bij de stichting. 
“Omdat er geen voltallig bestuur was, 
werd er een activiteitencommissie 
opgesteld, van waaruit het bestuur 
ontstond. Zo ben ik begonnen”, 
licht Barbera toe. “Wij zijn toen op 
zoek gegaan naar mensen met een 
bestuurlijke achtergrond die het 
bestuur weer op poten hebben gezet.” 
Barbera is actief als voorzitter van de 
activiteitencommissie. De commissie 
zelf, die naast Barbera bestaat uit 
Cees Bogaard en Jacqueline Mejan, is 
momenteel onderbezet. “We zoeken 
nog hard naar nieuwe mensen voor deze 
commissie. We hebben wel een aantal 
trouwe vrijwilligers maar hier kunnen we 
ook best af en toe meer ondersteuning 
bij gebruiken.” Uit hoofde van de functie 
voorzitter van de activiteitencommissie 
is Barbera later bestuurslid van Stichting 
Vrienden van Het Westerhonk geworden. 
De stichting bestaat verder uit voorzitter 
John Kloos, secretaris Hanneke Klop, 

penningmeester Kees van Paassen, PR 
en Communicatie medewerker Cécile 
Boers en medebestuursleden Joke 
van Campenhout en Herman Dekkers. 
Daarnaast is Barbera werkzaam als 
activiteitenbegeleider en lid van de 
ondernemingsraad voor Het Westerhonk. 
Door haar tweeledige inzet is haar 
betrokkenheid groot. “Het is ontzettend 
leuk en vooral dankbaar werk, ik doe het 
met liefde. Je krijgt er veel voor terug en 
daar zit de voldoening in, die glimlach op 
de gezichten van de bewoners.”

Activiteiten jaarrond  
Het hele jaar door worden er diverse 
activiteiten georganiseerd. Zoals een 
bingo, rommelmarkt, kerstmarkt, het 
picknick-Festival en een zomerfeest. Deze 
worden, op de bingo na, georganiseerd 
door de afdeling vrijetijdsbesteding van 
Het Westerhonk. De activiteiten kunnen 
mede plaatsvinden door de steun en 

sponsoring van donateurs, ambassadeurs 
en de hulp van andere stichtingen. “Wij 
zijn ontzettend dankbaar voor de steun van 
Honselersdijk Missie-Ontwikkeling-Vrede 
(MVO) waar wij veel spullen van ontvangen 
die over zijn van de jaarlijkse kerstmarkt. 
Verder heeft Bakkerij van Malkenhorst 
ons afgelopen jaar gesponsord door 
overheerlijke oliebollen en appelbeignets 
voor een vriendenprijs aan ons te verkopen 
zodat wij ze voor een normale prijs konden 
verkopen.” Maar er zijn ook activiteiten van 
een andere orde. “Laatst hebben we ook 
een geslaagde broers en zussen dag gehad, 
de zogeheten Brussendag.” Brussen zijn 
de broers en zussen van mensen met een 
verstandelijke beperking. Tijdens deze dag 
kunnen deze broers en zussen met elkaar 
in contact komen en in gesprek raken over 
thema’s als mantelzorgen, verzorging, 
levenseinde en betrokkenheid bij zorg. “Wij 
zijn daar soms ook bij aanwezig om ons te 
presenteren.”

Steun 
“Al ons werk is vrijwilligerswerk.” 
Bijdragen worden voor vrijwel honderd 
procent besteed aan het doel waarvoor 
ze gegeven worden. “Die steun is hard 
nodig en wordt zeer gewaardeerd. Het 
lastige als stichting is echter dat mensen 
vaak niet weten wat we doen, ze hebben 
er weinig zicht op. Mensen weten vaak 
niet wat er allemaal bij komt kijken.” 
Neem voor meer informatie eens een 
kijkje op de website van de Vrienden: 
www.vriendenvanhetwesterhonk.nl.
Inwoners van het Westland en 
omstreken, met of zonder verstandelijke 
beperking, zijn van harte welkom om 
te recreëren op het woonzorgpark. De 
Afdeling Recreatie & Vrije Tijd organiseert 
meerdere activiteiten. Wil je meer weten 
over de zorg en de zorgwoningen op Het 
Westerhonk? 
Kijk dan op www.sheerenloo.nl.
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Club 25

Sponsors van de Vrienden van het Westerhonk
Akro Automateriaal
Bernasport
Architectenbureau Ruud van Broeckhuijsen
Bronsveld & Blok Financiële Planning
De Roo
Drukkerij SK
Elektravon Naaldwijk
Florista by pieta
Installatie GST- van Paassen
Autobedrijf Herman Dekkers
H & C Partners
Jamido Holding B.V.
KP Holland
René van Schie Potplanten B.V.
Snijders Bestrating
Spaans Elektro
Uw klusbedrijf
J. van der Ende
VLAQ Projectinrichting
Het Hele Westland
Inventief Bouwmanagement
Jem-ID, Honselersdijk
A.J.M. Kolmeijer, Maassluis

Hier had uw naam bij kunnen staan. 

Sponsor Vrienden van het Westerhonk voor minimaal 
25 euro per jaar! Meer informatie bij: 
vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com.

Over Stichting Vrienden van Het Westerhonk
De Stichting Vrienden van Het Westerhonk is op 27 februari 1984 opgericht.

De Stichting heeft als doel het verwerven en ter beschikking stellen van middelen, ten behoeve van het zich welbevin-
den van de cliënten, die aan de zorg van het Westerhonk zijn toevertrouwd, voor zover die middelen niet uit andere 
hoofde verkregen kunnen worden (sociale verzekering e.d.)

Doel is door het werven van donaties, schenkingen en erfstellingen middelen te verkrijgen en die in te zetten voor 
zaken die nodig zijn. Dit zorgcentrum is onderdeel van ‘s Heeren Loo West-Nederland dat deel uitmaakt van de lande-
lijke ‘s Heeren Loo Zorggroep.

Donaties en giften
U kunt zich aanmelden als donateur per 
e-mail: vriendenvanhetwesterhonk@
sheerenloo.nl of schriftelijk via:

Stichting Vrienden van het Westerhonk
Postbus 1035
2680 BA Monster
Bankrekeningnummer: NL 
04RABO0129153737

U kunt ons steunen door:
- Donateur te worden met een vaste 
jaarlijkse bijdrage van minimaal 10 
euro. Wij zijn tevreden met een 
bescheiden bijdrage. Want ook het 
aantal van de donateurs zien wij als 
een mate van betrokkenheid en een 

stimulans bij ons werk. Vaste bijdragen 
bieden ons ook meer zekerheid van jaar 
tot jaar.
-  Een schenking, eenmalig of in 

termijnen,
-  Onze stichting te bedenken in uw 

testament met een erfstelling of 
legaat.

-  Sponsor te worden.

Daarbij is van belang dat onze stichting 
door de belastingdienst formeel erkend 
is als een Algemeen Nut Beogenden 
Instelling (ANBI, fiscaalnummer: 
8160.72.929) en dat daardoor op uw 
bijdragen aan ons de aftrekbaarheid 
voor de inkomstenbelasting van toepas-

sing is. Bovendien is door deze erken-
ning vanaf het jaar 2007 in het geheel 
geen schenkingsrecht meer 
verschuldigd.

Desgewenst kan ons secretariaat u over 
de mogelijkheden van schenken en 
nalaten verder inlichten. Neem hier-
voor contact op met Cécile Boers via 
vriendenvanhetwesterhonk@
sheerenloo.nl.

Tenslotte: al ons werk is vrijwilligers-
werk. Bijdragen worden voor vrijwel 
honderd procent besteed aan het doel 
waarvoor ze gegeven worden.

Nieuws van de Vrienden
Wij ontvingen dit jaar een 
gift van Recycling Westland, 
Carnavalsvereniging De Knotwilgen en 
van Stichting Welzijnsfonds. Daarnaast 
ontvingen wij van diverse kerken een 
extra gift. Particuliere giften hebben 
ook ontvangen naar aanleiding van een 
jubileum en verjaardagen.
Voor de opbrengsten van diverse 
activiteiten zoals de kofferbakverkoop, 
sponsorbingo en de loterij danken wij 
de gulle gevers.
Daarnaast bedanken wij onze trouwe 

donateurs, onze sponsors, onze Club 25 
leden en diverse families.

Als bestuur zijn wij heel blij met ieder 
bedrag wat uiteraard geheel ten 
goede komt aan de cliënten van Het 
Westerhonk.

Wilt u ook donateur worden van 
de Vrienden? Eenmalig een bedrag 
schenken? Of lid worden van Club 25? 
Mail naar vriendenvanhetwesterhonk@
gmail.com.

Loungesets voor de bewoners 
van de Reykjavikweg!

Beste Vrienden van Het Westerhonk en donateurs,

Wij van de Reykjavikweg willen jullie heel erg bedanken voor onze nieuwe lounge set.
Met het mooie weer dat we hebben gehad, hebben we er goed gebruik van gemaakt.
Gertie en Moustafa hebben onder begeleiding de banken in elkaar gezet.
Wat een hele klus was dat. Het was leuk om de bewoners hierbij te betrekken.

Sabina en een ander bewoonster hebben plantjes uitgekozen die leuk op de tafels 
staan.
Gerrit geeft aan dat hij het fijn vindt om nu lekker buiten te zitten met zijn puzzelboek-
je. En Gertie met zijn iPad.
Een andere medebewoner vindt het fijn bij mooi zonnig weer op de bank te gaan lig-
gen. Alle bewoners van Reykjavikweg vinden het gezelliger om buiten te zitten en te 
genieten van het mooie weer. Dankzij jullie is het nu mogelijk dat iedereen buiten kan 
zitten. 

Met hartelijk dank namens de bewoners en personeel van de Reykjavikweg.

Contact
Secretariaatsadres:
Postbus 1035
2680 BA Monster

Bankrelatie Rabobank: NL04RABO 012 
91 53 737 te ‘s-Gravenzande

Register K.v.K. 41145828 Haaglanden
Erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) fiscaalnummer: 
8160.72.929

U kunt zich aanmelden als donateur per 

e-mail: vriendenvanhetwesterhonk@
sheerenloo.nl of schriftelijk via:

Stichting Vrienden van het Westerhonk
Postbus 1035
2680 BA Monster

Landweg 3 blij met tuinset!

De bewoners van Landweg 3 hebben 
een tuinset ontvangen. Zij zijn er erg 
blij mee en genieten hier iedere (zon-
nige) dag van!

Vrienden van het Westerhonk; bedankt 
voor de geweldige donatie van deze 
mooie tuinset!

Zo dicht mogelijk op 
afstand…

Dit is een motto dat ik gedurende mijn 
loopbaan als psychomotorisch thera-
peut op Het Westerhonk vaak bezigde 
en er naar probeerde te handelen. Ook 
als voorzitter van de Stichting Vrienden 
van Het Westerhonk komt mij dit ook 
goed van pas. Het is voor velerlei doel-
einden toepasbaar maar zeker ook 
voor de begeleiding en aandacht voor 
cliënten.
Nu vakantie vierend op Texel merk ik 
dat ondanks de concrete afstand er 
momenten zijn dat je je betrokken voelt 
bij deze cliënten, zeker terwijl ik nu 
bezig ben met dit stukje te schrijven. 
Dit gevoel om, ondanks de afstand, 
voor hun van betekenis te zijn geeft mij 
voldoening.
De afgelopen maanden hebben we 
reeds een aantal groepen weer voorzien 
van mooie spullen zoals mooie lounge-
sets.
Voor de komende maanden liggen nog 
wat aanvragen te wachten. Deze kun-
nen we voldoen dankzij de financiële 
bijdragen van onze sponsoren. Dank 
hiervoor.
Nieuwe sponsoren en donateurs blijven 
altijd welkom. Hierbij verwijs ik u naar 
onze website voor verder contact 
www.vriendenvanhetwesterhonk.nl.
Een warme zomer toegewenst!
 
John Kloos,
Voorzitter Vrienden van het Westerhonk
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Architectenbureau 
Ruud van Broeckhuijsen

Uw klusbedrijf

Het bestuur van de 
Stichting Vrienden van 

het Westerhonk is 
op zoek naar bestuurs-
leden of vrijwilligers. 

Heb je interesse 
stuur dan een mail naar: 
vriendenvanhetwesterhonk

@gmail.com


