Introductie
Hierbij willen we onze nieuwsbrief 2021 aanbieden, waarmee wij, als bestuur van
de Vrienden van Munnekeweij, u willen informeren over wat we in het afgelopen
jaar hebben gedaan met de verkregen donaties van U als Vriend van
Munnekeweij.
Wat is de Stichting Vrienden van Munnekeweij ook alweer?
Stichting “Vrienden van Munnekeweij” wil zich inspannen om wensen van
bewoners en gebruikers te realiseren. U moet dan denken aan die zaken die het
leven binnen het zorgcentrum aangenamer maken. Met name op het terrein van
wonen, welzijn en recreatie kan een aantal zaken niet worden gerealiseerd
binnen de normale exploitatie van een zorgcentrum. Om die reden is de Stichting
Vrienden van Munnekeweij opgericht.
Samenstelling
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Siem Nulkes (voorzitter), Willeke
Duivenvoorden (secretaris), Dolf Hulspas (penningmeester), Piet en Mary
Broekhof en Ineke Duivenvoorde (leden). Het bestuur heeft ook dit jaar geen
wijziging ondergaan.

Aantal Vrienden van Munnekeweij
Het totaal aantal Vrienden van Munnekeweij blijft redelijk constant. Rond de 225
particulieren en bedrijven zijn genoteerd als Vriend.
Het afgelopen jaar hebben we een aantal giften ontvangen afkomstig van
(familie) van cliënten van Munnekeweij. Ook ontvingen we het saldo van de
inmiddels opgeheven Stichting De Bloemenenslinger. Dank aan de gulle gevers,
het stelt ons in staat om meer te kunnen betekenen voor Munnekeweij.

Gerealiseerde wensen 2021
Jaarlijks wordt door de Vrienden (met financiële hulp van) en door de firma
Entree Vert een aantal geraniumzuilen geplaatst bij de entree van Munnekeweij
en in de binnentuin.
Het reguliere onderhoud aan de duofiets en transportfiets zijn bekostigd. Mooi
om waar te nemen dat deze transportmiddelen veelvuldig worden gebruikt. Niet
alleen door cliënten van Munnekeweij, maar ook door inwoners uit
Noordwijkerhout.
Op het dakterras is een prachtige tuin aangelegd voor bewoners en hun bezoek.
De vrienden van Munnekeweij heeft hiervoor het tuinmeubilair geschonken.
In december is op verzoek de aanschaf van een nieuwe kerstgroep met kerststal
en een nieuwe kerstboom ingewilligd. Tijdens de overdracht daarvan, werd ook
aan alle bewoners een kerststukje geschonken.
Dank!
Graag willen wij u dank zeggen voor uw bijdragen om de plannen van de Stichting
waar te maken. Met deze brief hopen we duidelijk te hebben gemaakt dat uw
bijdrage aan zinvolle en nuttige zaken voor de bewoners van Munnekeweij wordt
besteed.
Hoe kunt ook U Vriend van Munnekeweij worden?
Een financiële bijdrage zien wij als een uiting van betrokkenheid en vriendschap.
Wilt u Vriend worden? Al vanaf € 15.00 per jaar kunt u deel uitmaken van de
Vriendenkring van Munnekeweij. Een aanmeldings-formulier vindt u op de balie
van de receptie van Munnekeweij of is te verkrijgen per mail:
stichtingvriendenv.munnekeweij@gmail.com. Eénmalige donaties zijn natuurlijk
ook van harte welkom en over te maken op rekeningnummer NL91RABO014 34
26 109 t.n.v. Stichting Vrienden van Munnekeweij.

