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Beste Vrienden van Scorlewald en beste ouders en verwanten van bewoners van Scorlewald,
Door de inspanningen van Stichting Vrienden van Scorlewald kunnen projecten voor Scorlewald
financieel mogelijk gemaakt worden waardoor het leven van de bewoners en medewerkers
aangenamer wordt. Met een financiële bijdrage wordt dit al ruim 40 jaar lang gerealiseerd door
een trouwe groep donateurs, vrienden, familie en iedereen die zich bij Scorlewald betrokken
voelt.
Destijds werd de Stichting Vrienden van Scorlewald opgericht door een paar ouders van de toen
nog jonge bewoners. In Scorlewald noemt men schenkingen van de Vriendenstichting 'warm
geld', wat heel welkom is naast de (steeds krappere) inkomsten uit de AWBZ en dergelijke.
Een paar keer per jaar bespreken afgevaardigden van Scorlewald met het bestuur van de
Vriendenstichting welke wensen er leven. Dit zijn altijd wensen die aan meerdere bewoners ten
goede moeten komen.

De projecten die in 2013 en 2014 werden ondersteund
Dankzij uw bijdrage werd bijvoorbeeld afgelopen jaar een Duofiets aangeschaft, tuinbankjes bij
Soltane, een tafeltje voor de Opbaringsruimte, een beamer en een geluidsinstallatie. Met een
donatie werd de uitvoering van het Parsifalspel mogelijk. Het spel is opgevoerd ter gelegenheid
van de opening van het Parsifalhuis. Er is een donatie gedaan voor het buitentheater 'Op zoek
naar Dulcinea' dat afgelopen september vier keer met veel succes is opgevoerd. En niet te
vergeten de jaarlijks terugkerende bijdrage voor de vakantie van de bewoners én de bijdrage aan
de Scorlewald Academie. Onze hartelijke dank voor uw steun! Zie hieronder een greep uit de
projecten.

'Op zoek naar Dulcinea' Het spectaculaire
buitentheater is in september vier keer opgevoerd.
Met veel enthousiasme zijn begin mei de repetities
gestart en hebben de bewoners, medewerkers en
vrijwilligers in september olv theatergroep Stoepjee
de uitvoeringen verzorgd. Donatie 2.335 euro.

Opening van het Parsifalhuis
Dit was weer een geweldige gelegenheid om het Parsifalspel
op te voeren. Onder regie van Jeroen Gerritsen en met muziek van
Willem Nijman hebben de bewoners, medewerkers én ouders van
het Parsifalhuis een geweldig stuk op de planken gezet.
Donatie 8.000 euro.

Zomervakantie Jaarlijks schenkt de Vriendenstichting
100 euro per bewoner om de vakantie mogelijk te maken.
De ene groep gaat naar het buitenland, een andere groep
gaat naar een Waddeneiland óf naar Ruurlo zoals u hier op
de foto een groepje van Soltane kunt zien.

Tuinbankjes bij Soltane
Het aanzicht van Soltane is aanzienlijk verbeterd met de
komst van de mooie tuinbankjes. Je kunt ook gezellig een
praatje maken met de mensen die voorbij lopen.
Donatie 500 euro.

Geluidsinstallatie Met gepaste regelmaat is er in de grote zaal een
geluidsinstallatie nodig voor bijvoorbeeld volksdansen. Een eenvoudig te
bedienen én weer op te bergen geluidsinstallatie is hiervoor heel handig.
Zo hoeven we niet altijd een beroep te doen op Erik Leneman.
Donatie 800 euro.

Tafeltje voor de Opbaringsruimte Er wordt veel waarde gehecht aan goede zorg rondom
het afscheid bij het overlijden van een bewoner. Met financiële steun van de Vriendenstichting
heeft Scorlewald in de loop van de tijd een baar, diverse tafeltjes, bakken voor het koelen met
graszoden en een condoleance tafeltje kunnen laten maken. Donatie 725 euro.

De Duofiets Met bewoners die niet zelfstandig kunnen fietsen worden met veel plezier tochtjes
op de Duofiets gemaakt door de duinen, naar het strand of naar het dorp. Donatie 1.500 euro.

Er zijn nog veel wensen voor de toekomst, die wij mede met hulp van donateurs en giften hopen
te realiseren.

Scorlewald is gegroeid
De laatste jaren is het aantal bewoners van Scorlewald flink gegroeid, o.a. met de komst van
Oosterheem, Dijkgatshoeve en Croon en Bergh én de bewoners van het Parsifalhuis. We hebben
de indruk dat lang niet alle ouders/familie/bekenden van deze nieuwe bewoners op de hoogte
zijn van het bestaan van de Vriendenstichting. Dat is jammer, want alle bewoners delen wel mee
in onze schenkingen. We zouden het als bestuur zeer op prijs stellen als u zich ook bij de
Vriendenstichting wilt aansluiten en een bijdrage wilt leveren. Donaties kunnen overgemaakt
worden via rekeningnummer: IBAN: NL61 INGB 0003 0783 81 t.n.v. Vriendenstichting
Scorlewald.
De Stichting Vrienden van Scorlewald heeft een ANBI-status, dit betekent dat uw giften
aftrekbaar zijn van de belasting.
We hebben ook een website: www.vriendenstichting-scorlewald.nl

Inkomsten 2013 - 2014
De inkomsten uit donaties bedroegen in 2013 bijna 10.000 euro, waar wij als bestuur heel blij
mee zijn. De donaties tot nu toe in 2014 zijn slechts 685 euro! Helpt u ons om dit bedrag alsnog
te verhogen?
Zoals u hierboven kunt lezen, zijn de uitgaven echter vele malen hoger. Gelukkig hebben wij een
aantal keren een legaat en een bijzondere extra gift ontvangen, waaruit wij kunnen putten om
aan de wensen te voldoen.

Afscheid van Margreet de Vries
Begin oktober namen we afscheid van Margreet. Zij was 42 jaar de trouwe secretaris. We hebben
Margreet verwend met een uitje naar Oosterheem in Langedijk en aansluitend een etentje op
Scorlewald, met toespraken en cadeaus.

Welkom van Eric Bosma
Eric, ouder van Parsifalhuis, heeft de taak van Margreet overgenomen, waar we heel blij mee zijn!
Mocht u vragen hebben of wilt u meer informatie over de Vriendenstichting dan kunt via onze
secretaris Eric Bosma altijd bij ons terecht.
Met vriendelijke groeten,
de leden van het bestuur: G. Ooms, voorzitter; E. Bosma, secretaris; E. Warmoltz,
penningmeester; M. Muns - Jonkers; N. van der Beek – Glas.

