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Het bestuur is in 2017 5x voor vergadering bij elkaar geweest. Het bestuur bestond dit jaar uit: 
 
Dick Algra, voorzitter 
Willemien Poppe, penningmeester 
Hanneke Scholten, secretaris 
Simone Toby, algemeen lid 
 
De stichting Vrienden van de Riethorst stelt zich ten doel morele ondersteuning te bieden aan de 
cliënten van de Riethorst. Zij doet dit door het welzijn van cliënten in ruimste zin van het woord te 
bevorderen. U kunt daarbij denken aan het mede mogelijk maken van uitstapjes of aanschaf van 
materialen die anders niet aangeschaft kunnen worden.  
 
De Stichting Vrienden van de Riethorst, heeft met het stoppen van de Riethorstnieuws een podium 
verloren om te kunnen laten zien wat er met de gelden van de Stichting voor de bewoners in de 
Riethorst wordt gedaan én een podium om donateurs en gelden te genereren. 

Wij hebben er daarom voor gekozen om een “Vrienden van de Riethorst Nieuws’ zelf uit te geven. 
Het blad is zeer goed ontvangen, we hebben veel positieve reacties gekregen. Ook in 2018 zullen we 
het ‘Vrienden van de Riethorst Nieuws’ uitgeven. 

Dankzij gulle giften van betrokkenen hebben we ook dit jaar veel voor de bewoners van de Riethorst 
kunnen betekenen. Zij hebben bijvoorbeeld genoten van een Valentijnsdiner, samen met hun familie. 
Daarnaast hebben we de fietstochten met bewoners door Fietsjoe wederom mede mogelijk kunnen 
maken. De bewoners hebben we geregeld kunnen trakteren op iets lekkers als oliebollen, gebak en 
lekkere hapjes tijdens het zomermiddagconcert . In de tuin werden de bewoners getrakteerd op een 
prachtig optreden van zangeres Merel. De grootste uitgave was dit jaar een prieel voor in de 
binnentuin, waar ontzettend veel gebruik van is gemaakt door onze bewoners. 
 
 
We willen er als stichting alles aan doen om onze doelstelling ook komend jaar weer te 
verwerkelijken. We zijn dan ook erg blij met de input die we krijgen van de medewerkers van de 
Riethorst. Door kennis en ervaring met ons te delen kunnen we samen zorgen dat we de bewoners 
‘net dat beetje meer’ kunnen aanbieden. Tot slot zijn wij erg dankbaar voor alle giften, klein en 
groot, die ons in staat stellen ook in 2018 voor de bewoners van de Riethorst deze extra 
ondersteuning te bieden. Wij hopen dat wij komend jaar ook op uw donatie mogen rekenen.  


