
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 wel-
bevinden 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 landelijke ‘s Heeren Loo Zorggroep.

Een duofiets voor het Jongerenhonk

Regenboogtuin 

Trampoline voor Landweg 2

Nieuws van de Vrienden

Sponsors Club 25

Donaties en giften

Snoezeltentjes voor de 
Vijverwegwoningen

De jongens en meiden bij 
dagbesteding Jongerenhonk op Het 
Westerhonk doen elke dag zinvol 
werk. Eén van hun nuttige klussen 
is het rondbrengen van kranten 

in Monster, dus ook buiten het 
woonzorgpark. Hier leren ze veel 
van, zoals samenwerken, afspraken 
nakomen, netjes werken en dat doen 
ze heel goed. Hoe leuk is het dat ze 
hierdoor veel buiten zijn, de lezers 
van de kranten blij maken en geld 
verdienen! 
Hun grote wens was een mooie 
duofiets met aanhanger om hun werk 
met elkaar nog veel makkelijker te 
maken. Dus ze spaarden trouw hun 
krantenwijkgeld en vonden zelf enkele 
sponsors. Enorm bedankt Fonds Kind 
& Handicap, Stichting Vrienden van 
het Westerhonk, Kringloopwinkel 
Habbekrats en Kinderkledingbeurs 
De Lier, want door jullie gift is 

het gewenste aankoopbedrag 
bereikt. Er werd een leuk feestje 
met de sponsors, begeleiders en 
ouders of verwanten gevierd. De 
pretchampagne vloeide rijkelijk zoals 
dat hoort bij een feestje.

Een langgekoesterde droom van 
bewoners van woonzorgpark Het 
Westerhonk van ’s Heeren Loo 
te Monster is uitgekomen! De 
Regenboogtuin is geopend.

In deze tuin kunnen bewoners in een 
veilige en geborgen sfeer dierbaren 
herdenken en mooie herinneringen 
ophalen.

Helaas kon de Regenboogtuin door de 
maatregelen rond corona vorig jaar 
niet officieel geopend worden en is 
de Regenboogtuin op een alternatieve 
manier geopend.
Bewoners en medewerkers van 
één van de woonlocaties op Het 
Westerhonk hebben na het overlijden 
van een medebewoonster het eerste 
gedenkkastje met spulletjes van de 

overledene gevuld. Een ontroerend en 
dankbaar moment.

Wij zijn trots op het resultaat. In 
samenwerking met bewoners van Het 
Westerhonk en dagbestedingslocaties 
Terrein & Groen en Atelier TOP is de 
Regenboogtuin gerealiseerd.
Mede door de giften van niet 
alleen Stichting Vrienden van het 
Westerhonk maar ook fondsen en 
bedrijven is deze Regenboogtuin tot 
stand is gekomen. Het bankje op de 
foto is in zijn geheel gesponsord door 
de Vrienden. 

U kunt zich aanmelden als 
donateur per e-mail: secretariaat@
vriendenvanhetwesterhonk.nl  of 
schriftelijk via: 
Stichting Vrienden van het 
Westerhonk 
Postbus 1035 
2680 BA Monster 
Bankrekeningnummer: NL04 RABO 
0129 1537 37

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 Beogende Instelling (ANBI, 
fiscaalnummer: 8160.72.929) en 
dat daardoor op uw bijdragen aan 
ons de aftrekbaarheid voor de 

inkomstenbelasting van toepassing 
is. Bovendien is door deze 
erkenning 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 hiervoor contact op met 
Cécile Boers via secretariaat@
vriendenvanhetwesterhonk.nl.
Tenslotte: al ons werk is 
vrijwilligerswerk. Bijdragen worden 
voor vrijwel honderd procent besteed 
aan het doel waarvoor ze gegeven 
worden. 

Het was leuk om de aanvraag voor 
een trampoline te honoreren. Zeker 
als we zien dat de cliënten van 
Landweg 2 iedere dag genieten van de 
trampoline, zeker met lekker weer.
Ze vinden het heerlijk om iedere dag 
te springen op de trampoline met een 
muziekje erbij.

Wij ontvingen in 2020 giften van 
de Prot. Gemeente Wateringen, 
de Carnavalsvereniging “De 
Theebukkers/Knotwilgen”, De 
Hervormde gemeente Oude Kerk 
uit Naaldwijk, Stichting Recycling 
Westland uit ’s-Gravenzande, 
Stichting Welzijnsfonds Den Hoorn, 
Stichting Pelgrimshoeve, Prot. 

Gemeente Naaldwijk, Inventief 
Bouwmanagement en Oostveen B.V. 
Er is onder andere een TV aangeschaft 
voor bij de poli. Dan duurt het 
wachten voor de cliënten niet zo lang.

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 of secretariaat@
vriendenvanhetwesterhonk.nl

• Akro Automateriaal
• Aspar tuinaanleg B.V.
• Bernasport
• Architectenbureau Ruud van 

Broeckhuijsen
• Bronsveld & Blok Financiële 

planning, ‘s-Gravenzande
• Elektravon, Naaldwijk
• Florista by Pieta
• Installatie GST-van Paassen
• H&C Partners
• Jamido Holding B.V.
• KP Holland, Naaldwijk

• René van Schie Potplanten B.V.
• Snijders Bestrating
• Spaans Elektro
• Uw Klusbedrijf, Krimpen aan den 

IJssel
• Drukkerij SK, Hoek van Holland
• J. van de Ende, Monster
• VLAQ Projectinrichting
• Inventief Bouwmanagement
• A.J. Kolmeijer B.V. Maassluis
• Jem-id, Honselersdijk
• De Bruin Fiets en Fitness
• Uitgeverij West Media

Voor de Vijverwegwoningen, waar 
cliënten wonen en werken met een 
ernstige meervoudige beperking 
(EMB) heeft de Stichting Vrienden 

samen met het Welzijnsfonds twee 
snoezeltentjes beschikbaar gesteld. 
Deze tentjes zijn namelijk een mobiele 
snoezeloplossing. Snoezelen, oftewel 
snuffelen & doezelen, is een activiteit 
waarbij gedempte lichteffecten, 
beelden en geluiden een prikkelende 
of kalmerende invloed uitoefenen. 
Daar wordt vaak een aparte ruimte 
voor gebruikt, bijvoorbeeld een 
snoezelbadkamer. Maar deze tentjes 
brengen de snoezelervaring eenvoudig 
en snel bij de cliënt, in zijn of haar 
vertrouwde omgeving. De cliënten 
krijgen niet alleen ondersteuning 
bij hun dagritme van slapen, eten 
en persoonlijke verzorging, maar 
ook bij hun dagbesteding en hun 
ontspanning. Daarbij hoort lekker 
chillen na een drukke dag en om even 
bij te komen, zoals ieder ander. Ze zijn 
gek op lichtjes, kleuren en geluiden. 
Je ziet al snel de ontspanning op hun 
gezicht en in hun lijf. Even liggen in 
het tentje maakt het verschil op een 
dag.
Stichting Vrienden en het 
Welzijnsfonds bedankt, namens alle 
groepen én cliënten binnen de keten.


