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VOORWOORD
In 2016 zijn nieuwe stappen gezet om de verbindende schakel te zijn van de verschillenden locatie gebonden
vriendenstichtingen binnen Laurens. Het doel ervan is samen te werken, door ideeën, middelen en kennis met
elkaar te delen. Dit stelt ons beter in staat om het verblijf van meer bewoners van Laurens instellingen
aangenamer te maken. Daarnaast kunnen wij door onze krachten te bundelen voordeel behalen bij het inkopen
van hulpmiddelen en het opzetten van programma’s.
Ondanks de reorganisatie en alle bezuinigingen binnen Laurens zijn er in 2016 toch nog een groot aantal
projecten gerealiseerd. Helaas is het, vanwege deze reorganisaties niet gelukt om het aantal projecten uit te
breiden.
Om in de toekomst slagvaardig te kunnen zijn, is een aanpassing van de organisatie noodzakelijk. Daarnaast is
het noodzakelijk dat er binnen Laurens voldoende ideeën worden gevormd voor nieuwe projecten en het
personeel van Laurens bereid is die ideeën vorm te geven.
Met het bestuur van Laurens is afgesproken dat we in januari 2018 gaan werken aan een uitbreiding van het
team rondom DIGNUS.

Peter Kooijman
Voorzitter DIGNUS
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office@dignusfriends.nl
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INLEIDING
Vorig jaar was de verandering in het zorgstelsel al pijnlijk zichtbaar. Dit had in 2016 verstrekkende gevolgen voor
Laurens. Doordat Laurens door de IGZ onder toezicht werd gesteld, er afscheid werd genomen van vrijwel de
hele toplaag en van een groot aantal ondersteunende medewerkers, was er weinig ruimte voor de projecten
waarop DIGNUS zich richt. De focus van Laurens lag geheel op kwaliteit van de core business, te weten:
“handen aan het bed”.

Voor DIGNUS waren deze veranderingen ook van invloed. Medewerkers die projecteigenaar waren werden
overgeplaatst en sommige functies verdwenen. De onrust in de organisatie maakte dat projecten stagneerden of
aanvragen werden ingetrokken. Hierdoor is er in 2016 helaas weinig van de grond gekomen.

Toch hebben we samen mooie projecten gerealiseerd. Om maar een paar voorbeelden te noemen:


De Tovertafel,



De appeltaartconcerten,



Qwiek Up,



“Met plezier in Beweging”

De Laurens brede aanpak voor projecten zorgde ook voor samenwerking tussen de vriendenstichtingen. Dankzij
deze samenwerking is een eerste stap gezet naar centrale fondsenwerving en het samen voorbereiden van
aanvragen. We zijn op de goede weg.

Dankzij het vertrouwen van onze donateurs, bedrijven en instellingen die ons ondersteunden kan DIGNUS met
trots haar behaalde resultaten presenteren. Het team van Laurens is blij dat de projecten en wensen konden
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worden vervuld. De cliënten van Laurens zijn blij en dankbaar omdat zij dagelijks genieten van alle initiatieven.
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BESTUURSVERSLAG 2016
Werkgever, toezichthouder, klankbord. Het bestuur van DIGNUS wil elk van deze rollen zo goed mogelijk
vervullen. Daarom beperkt de inzet van het bestuur zich niet tot de reguliere vergaderingen. De bestuursleden
zijn altijd beschikbaar voor advies op hun vakgebied. Er is veelvuldig contact tussen de voorzitter van het bestuur
en de manager.

Samenstelling bestuursleden en management per 31 december 2016

Peter Kooijman

Voorzitter

Peggy Wijntuin

Vice Voorzitter

Mark van der Eerden

Penningmeester

Bouwe van der Plas

Secretaris

Alice Offringa-Minnesma

Manager|Fund Racer

Een ieder van de bestuurders heeft nevenfuncties. Deze zijn echter niet relevant wat betreft hun bestuursfunctie
binnen DIGNUS.

Taak en werkwijze
De stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur alsmede door de (plaatsvervangend) voorzitter
handelend tezamen met een secretaris of met een penningmeester, alsook door een secretaris handelend
tezamen met een penningmeester.
In 2016 waren er 4 reguliere vergaderingen. De manager was hierbij aanwezig. Van elke vergadering zijn de
actiepunten en de besluiten vastgelegd in lijsten, die in de volgende vergadering zijn vastgesteld en
goedgekeurd.
Terugkerende agendapunten waren de veranderingen bij Laurens. Er is veel moeite gedaan om in contact te
blijven met het bestuur van Laurens. DIGNUS heeft ondanks alle wijzigingen en veranderingen in de organisatie
steeds wegen gevonden om de projecten van alle zorglocaties van Laurens te realiseren. Daarnaast heeft
DIGNUS de stappen gezet om nauwer samen te werken met de andere vriendenstichtingen van Laurens
zorglocaties om zo het maximale rendement voor de cliënten te realiseren. Er is afgesproken elkaar op de
hoogte te stellen van initiatieven en er is afgesproken van elkaar expertise gebruik te kunnen maken.

Mark van der Eerden

Penningmeester

Marcel Hartmann

Externe Controller

De financiële commissie vergaderde in 2016 vier keer. Aanwezig bij de vergaderingen waren de manager, de
penningmeester en de controller. De commissie houdt toezicht op de kwaliteit van de financiële verslaggeving en
het risicomanagement van de organisatie.
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Samenstelling Financiële commissie per 31 december 2016
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Dit jaar is weer gerapporteerd per project en zijn projectnummers gehanteerd. Omdat de organisatie DIGNUS
nog zo klein is en omdat het geld dat geworven wordt en dat binnenkomt direct aan het project gelabeld is, is er
verder geen controle noodzakelijk. Uit kosten oogpunt en op advies van het bestuur is besloten dat een dergelijk
kleine stichting met een kleine begroting volstaat met deze financiële verslaglegging.

Beloningsbeleid
DIGNUS kent een volledig onbezoldigd bestuur dat geen vacatievergoeding ontvangt noch een
onkostenvergoeding ontvangt.

DIGNUS heeft geen directie en evenmin personeel in dienst.

ALGEMENE GEGEVENS
De stichting DIGNUS|Vrienden van Antonius IJsselmonde, gevestigd te Rotterdam, heeft ten doel het verrichten
van al datgene wat in het belang is of kan zijn van de bewoners/de cliënten/of het personeel, dan wel van de
vrijwilligers die voor Laurens werkzaamheden verrichten, één en ander in de ruimste zin des woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van
financiële middelen om de navolgende diensten en/of voorzieningen te realiseren:
-

Het ondersteunen van ontwikkelingen ten gunste van de cliënten van Laurens;

-

Ondersteunen en ontwikkelen van zorg, welke door de Algemene Wet Bijzonder
Ziektekosten niet bekostigd worden;

-

Het ondersteunen en bevorderen van activiteiten die het welbevinden van de
cliënten van Laurens in de meest ruime zin ten goede komen.

De stichting is opgericht op 31 augustus 2005 te Rotterdam.
De statuten werden later gewijzigd op:
-

6 juni 2006

Statutair gevestigd

Gemeente Rotterdam

kantoorhoudend:

Nieuw Binnenweg 29A, 3014 GB Rotterdam

Kvk nummer

24382543

RSIN

815637925

DIGNUS heeft geen deelnemingen noch rechtspersonen waarop zij formeel invloed kan uitoefenen en/of die

DIGNUS is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
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invloed op haar kunnen uitoefenen. Zij is volledig zelfstandig.
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Toezicht
DIGNUS kent geen separaat toezichthoudend orgaan. Binnen het bestuur zijn taken gescheiden en wordt
maandelijks en zoveel vaker als nodig per e-mail verslag aan elkaar gedaan.
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Facturen worden enkel uitbetaald indien deze geaccordeerd zijn door zowel de penningmeester als de manager.
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VISIE, MISSIE EN KERNSTRATEGIE
Visie
Onze toekomstdroom:
Mensen in staat stellen om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van
een ziekte of leven met een blijvende beperking

Missie
Wat wij doen om die droom te laten uitkomen:
Door een aantal kernthema’s als speerpunt te maken kan Laurens zich werkelijk onderscheiden in Rotterdam.
DIGNUS is het instrument die dat naar fondsen, overheid en andere instanties kan communiceren.

Kernstrategie
Hoe we dit aanpakken:
Door het kiezen van drie thema’s die wat ons betreft, onderbouwd door verschillende onderzoeken, een
duidelijke bijdrage kunnen leveren aan de centrale missie van DIGNUS en Laurens, namelijk een bijdrage
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leveren aan ‘een betekenis vol leven’.
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DIGNUS EN LAURENS IN THEMA’S
Thema 1 Kunst/Cultuur.
In 2016 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Met het groeien van de groep ouderen in onze
samenleving doen zich nieuwe kansen voor. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit,
de gezondheid en het welzijn van ouderen. Dat bleek onder andere uit het onderzoek: ‘Kunstbeoefening met
ambitie’ van Lesi in 2012. Cultuur lijkt bovendien een fantastisch middel om een verbinding met ‘buiten’ en een
zelfontplooiing (je kunt er niet oud genoeg voor zijn) teweeg te brengen.

Thema 2 Bewegen
1. Bewegen bevordert mentaal welbevinden
Bewegen is goed voor mensen: het activeert lichamelijke en geestelijke processen. Het geeft niet alleen meer
energie, maar biedt ook een kans om andere mensen te leren kennen en als het maar even kan er eens op uit te
gaan. Ouderen kunnen hun zelfstandigheid behouden door meer in beweging te blijven.

2. Bewegen voorkomt vallen
Ouderen die in beweging blijven, vallen minder vaak dan ouderen die niet of nauwelijks bewegen.

3. Bewegen helpt tegen depressieve klachten
Door beweging voel je je beter. Je slaapt beter en krijgt meer eetlust. Andersom zorgt inactiviteit voor een minder
goede conditie, waardoor gevoelens van lusteloosheid en isolement sterker worden.

4. Bewegen en dementie
Bewegen is goed voor mensen met dementie. Dat staat vast. Veel onderzoeken hebben dit al aangetoond. Door
te bewegen breng je de hersenen ook in beweging. Daarmee kun je de dementie niet stoppen, maar wel
vertragen en de omstandigheden verbeteren.

5. Bewegen is goed bij overgewicht
Bij een verandering van de leefstijl is ook meer beweging essentieel om overgewicht terug te dringen.

Thema 3 Intergenerationeel contact
Zorgzame en toegankelijke buurten zijn nu en in de toekomst nodig. Ouderen blijven langer zelfstandig thuis
wonen. Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe en het merendeel van hen blijft in de eigen wijk wonen.
In buurten komen generaties elkaar tegen. Dat gebeurt niet altijd vanzelf. Het is belangrijk om verschillende
‘Intergenerationele projecten zijn erop gericht om mensen uit verschillende generaties dichter bij elkaar te
brengen en zo begrip en waardering tussen generaties te bevorderen.
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generaties met elkaar in contact te brengen. Daarmee voorkomen we dat we als mensen losraken van elkaar.
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FINANCIELE POSITIE
Op 31 december 2016 hadden wij tegenover onze banktegoeden ad € 118.465 verplichtingen vanwege lopende
projecten staan van € 111.997
In 2016 hebben wij voor een bedrag ad € 118.625 aan toezeggingen gedaan voor nieuwe projecten.

DIGNUS tracht met zo min mogelijk kosten een zo hoog mogelijk opbrengst te realiseren. In cijfers uitgedrukt ziet
dit er als volgt uit.
Opbrengst

Kosten

Kosten als percentage
van de opbrengst

2012

€

255

0.55%

2013

€ 134.241

€ 3.467

2.58%

2014

€ 33.742

€ 1.433

4.25%

2015

€ 44.318

€

142

0.32%

2016

€ 113.681

€ 1.077

0.95%

46.192

€
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Bij al hetgeen wij doen, wordt getracht een en ander zo goedkoop mogelijk in te kopen.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING 2016
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
31-12-2016

31-12-2015

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

PASSIVA

0

0

118.465

101.154

118.465

101.154

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Eigen vermogen
Algemene reserve

5.775

5.168

5.775

5.168

Kortlopende schulden
Projecten / Bestemmingsplannen

112.690

95.986

Overige schulden en overlopende

0

0

112.690

95.986

118.465

101.154
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passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
2016

2015

€

€

Baten
Giften en/of donaties
Rentebaten

113.637

44.318

44

0
113.681

44.318

Lasten
Project kosten
Overige kosten

111.997

42.210

1.077

142

Resultaat boekjaar

113.074

42.352

607

1.966

ALGEMENE TOELICHTING
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. Verliezen worden
verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS

LIQUIDE MIDDELEN

Rekeningen-courant ABN Amro

31.12.16

31.12.15

€

€

118.465

101.154

118.465

101.154

EIGEN VERMOGEN

2016

Algemene reserve
€
Stand per 31 december 2015

5.168
607

Stand per 31 december 2016

5.775

KORTLOPENDE SCHULDEN
Projecten / bestemmingsplannen
31.12.16

31.12.15
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Resultaat 2016
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€

-

19.039

19.029

4.856

Project Nah cafe de Breinbrouwerij

3.339

7.465

Vakantie Ravenswaerde

2.037

5.687

Project met plezier in beweging

44.857

-

Project durf te vragen/Wensput

4.713

8.593

0

105

10.505

0

1.471

1.366

-2.904

-

Revalidatie hotel
Cadenza

Project sponsorloop Simeon & Anna
Project 30000#
Project vrienden van Simeon & Anna
Project Ipod Alive Inside
Project Qwiek up

1.200

-

12.188

12.188

Project Appeltaartconcert

-

4.500

Project Paro Zeehond Robot

-

10.505

3.000

6.000

13.255

9.700

-

5.981

112.690

95.986

Partnerdagen

Project Danscaroussel
Project Koor Con Amore
Project Tovertafels
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€
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Projectkosten

2016

2015

€

€

150

628

-

159

3.000

9.901

20.909

-

Project NAH cafe de breinbrouwerij

4.125

-

Project Koor Con Amore

2.469

-

Project Danscaroussel

3.000

-

Toegekend aan projecten:

Project Geheugenkoffers
Project Kerst voor iedereen
Project Laurens maakt muziek
Project Revalidatie hotel

Project Appeltaartconcert

13.530

Project Oma vertel’s

9000

Project Paro de Zeehond robot

16.495

Project Schaduw theater

165

-

Project Zomerhoek

328

-

1.348

-

Project Care Clowns

600

-

Project Tuinkamer Ravenswaerde

500

-

2.040

-

Project Cadenza

Project Met plezier in beweging
Project iPod alive inside
Project Tovertafels
Project Ravenswaerde

2.903

-

49.324

-

3.650

3.500

Project Herinneringsmuseum
Project Wensput

1.500
3.956

1.027

111.997

42.210

OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het bestuur van Stichting Vrienden van Antonius IJsselmonde heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de
vergadering van 11 september 2017

Het resultaat over het boekjaar is toegevoegd aan de algemene reserve.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen overige gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening beïnvloeden.
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Resultaatbestemming
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INDIRECTE BIJDRAGEN 2015
Dit betreft de voorwaardenscheppende inzet van vrijwilligers en bestuurders in en bij de uitvoering van de
werkzaamheden en het realiseren van de beoogde doelen. Om vast te kunnen leggen wat de inspanningen
zouden hebben gekost als we een en ander hadden moeten kopen, hebben we de vrijwillige uren in geld
omgerekend.
Inzet van

Aantal/

Uren

Prijs per

personen

eenheid

Totaal

Bestuur

4

45

€ 100,00

€ 18.000,00

Vrijwilligers wensput

4

768

€ 25,00

€ 76.800,00

Shell diner vervoer

2

€ 600,00

€ 1.200,00
€ 0,00

Wensput vervulling: Dorpsveld
Wensput vervulling: De Schans

TOTAAL

138

1

€ 2.296
€ 98.296
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Gratis vervulde wensen
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GEREALISEERDE PROJECTEN 2016
De Geheugenkoffers,
De Beukelaar
De Geheugenkoffer zien, stimuleert het zich herinneren. Het is een koffer waarin bewoners
producten/plaatjes/geuren/verhalen uit het vaderland vinden. Daarnaast kunnen activiteiten begeleiders zelf de
koffer aanvullen met producten en persoonlijk plaatjes van dementerende bewoners. De koffer bevat culturele
schatten en ontdekkingen die zij middels diverse spellen weer herontdekken. Het memory-spel, films,
voorwerpen en foto's brengen bekende en vertrouwde beelden naar boven.

Deze koffer stimuleert dementerende en de omgeving om te graven in het verleden en geven aanleiding tot het
vertellen van verhalen. De geuren en kruiden kunnen leiden tot een gezamenlijke kookactiviteit. Elke koffer kan
uitgebreid worden met films, muziek, geuren, smaken en andere manieren om ervaringen te activeren. Deze
koffer doet een appèl op sensomotorische, sociale, cognitieve en emotionele vaardigheden. En daarbij is het ook
nog eens leuk voor families om samen te ontdekken!

Appeltaartconcerten deel 2
Laurens breed

muziek, een bijzondere muzikale en sociale ervaring door laagdrempelige concerten van hoge kwaliteit te
presenteren. Muzikanten van het Nederlands Philharmonisch Orkest verzorgen onder leiding van Michiel Holtrop
(altviolist, lid van het orkest en initiator van de appeltaart-concerten) concerten of huiskameroptredens binnen de
muren van de zorginstelling.
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Stichting Appeltaartconcerten biedt mensen die niet (meer) vanzelfsprekend in contact komen met klassieke
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“De concerten voor de doelgroep ouderen en/of eenzamen blijken een schot in de roos; de samenwerking, het
informele karakter, de artistieke kwaliteit en de appeltaart bleken een gouden formule om de doelgroep van
klassieke muziek te laten genieten. De zalen zitten - ook op maandagmorgen - vol! “.

De appeltaart verleidt mensen om naar het concert te komen. Maar bovenal staat de appeltaart symbool voor
warmte en huiselijkheid. Een laagdrempelige en persoonlijke presentatie en de wisselwerking tussen musici en
publiek zal de gedeelde muzikale ervaring versterken. Bovendien is het fijn om samen naar muziek te luisteren.
Met familie of partner of bezoekers van buiten het huis. Het is een speciale culturele ervaring die voor herhaling
vatbaar is… Al was het alleen voor de gezelligheid van de koffie met APPELTAART.. van TotaalVers !

Koor Con Amore (vervolg)
Laurens breed
Het koor Con Amore trok de aandacht van het bestuur van Laurens omdat het twee doelen dient. Allereerst is het
koor bedoeld voor mensen met geheugenproblemen of dementie, al dan niet thuiswonend, woonachtig in de
regio Rotterdam, met een mantelzorger. Ten tweede is dit koor ook bedoeld voor mantelzorgers.
Mantelzorgers zijn veelal erg belast, hebben behoefte aan informatie en hebben vaak (onuitgesproken) vragen

juist ook deze betrokken naasten. Ondanks de dementie blijft liefde en genegenheid vaak overeind. Hieronder
mooie woorden van Maria van der Hoeven (voormalig voorzitter van Alzheimer Nederland)
“maar gevoelens van genegenheid en liefde blijven van waarde, ook als de woorden achter de horizon
verdwijnen”.
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om een gesprek of begeleiding. Dementie is een zwaar proces en treft niet alleen de mens met dementie maar
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Met dit project hoopt DIGNUS samen met Laurens ervoor te kunnen zorgen dat mensen met Alzheimer zo lang
mogelijk thuis kunnen wonen. Laurens en Con Amore kunnen een bijdrage leveren om dit zo lang mogelijk te
kunnen volhouden door middelen te bieden waardoor de boog van de mantelzorger niet altijd gespannen hoeft te
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zijn.
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Laurens maakt muziek (deel 2)
Iedereen die graag muziek wil maken.
Muziek maakt blij, geeft rust en ruimte. Door samen muziek te maken, maak je zomaar nieuwe vrienden en
kennissen. Als je zelf geen muziek denkt te kunnen maken, is er vast wel iets wat je bij kunt dragen. Je kunt de
koffie verzorgen, kopiëren, muziekboeken up to date houden, de zaal klaar maken voor de repetitie. Taken
genoeg!

En zo begonnen een aantal bewoners van Laurens aan het muzikale avontuur. Ze wilden samen muziek maken,
nieuwe mensen ontmoeten en sommige wilden een instrument leren bespelen. Carlo Balemans, docent dirigeren
bij Codart, zag mogelijkheden en enthousiasme. Inmiddels draait dit project alweer bijna een jaar. Het
enthousiasme groeit nog elke dag. Er spelen 30 mensen mee met het orkest. De samenstelling wisselt nog wel
eens per keer, maar over het algemeen is er commitment om elke week samen te oefenen. Ook optreden
behoort nu tot de mogelijkheden. Diverse keren heeft het orkest al opgetreden voor publiek binnen en buiten
Laurens. Het afgelopen jaar is een hernieuwde aanvraag gedaan voor dit project, want de deelnemers zijn veelal
niet in staat om de kosten van dit project op te brengen. Daar zoeken we nog een sleutel voor.

Het SHELL diner, Nederland Doet!
Laurens breed inclusief buren

Dissen had het hele feestje voor de oudere Rotterdammers top georganiseerd. Van een welkomst cocktail tot wat
lekkers voor thuis of onderweg. Een feestje werd het. Helemaal omdat niet alleen Shell het feest sponsorde,
maar ook het RMC (de groepsvervoerder van Rotterdam) liet van zich spreken. Alle gasten van Laurens werden
met bussen van het RMC opgehaald en thuisgebracht. Er werd gedanst, de Flamingo’s traden op, alles werd
vastgelegd en er werd heerlijk gelachen en nog lekkerder gedineerd. Een memorabele avond, zo zei een dame.
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Honderdvijfentwintig gasten mocht Laurens meebrengen naar het SHELL diner op vrijdag de 13 de maart. Monika
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Durf te vragen, het project dat binnen de muren van Laurens “De wensput” heet.
Laurens breed
Met hulp van de Laurens medewerkers, vrijwilligers, het Rotterdamse bedrijfsleven middels het MKB Rotterdam
én dankzij de ondersteuning van 2 mooie fondsen, kunnen we veel ultieme wensen van bewoners en cliënten
van Laurens uit laten komen. Hoe dat gebeurt? Gooi een munt in deze wensput en je merkt het vanzelf.. Er zijn
al ruim 300 wensen vervuld en staan er nog een groot aantal zorglocaties op stapel. Hoe blij kun je zijn als je
kunt geven?



Laurens De Elf Ranken



Laurens De Schans



Laurens Dorpsveld
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Het afgelopen jaar heeft de wensput gestaan bij:
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De Tovertafel!
Laurens breed

EEN INTERACTIEF SPEL DAT MENSEN VERBINDT EN OP SPEELSE WIJZE BEWEGING STIMULEERT
De Tovertafel Original is een speels product voor ouderen in de midden tot late fasen van dementie. Interactieve
spellen, bestaand uit lichtprojecties op tafel, reageren op hand- en armbewegingen en stimuleren de ouderen
zowel in fysieke activiteit als sociale interactie. De Tovertafel Original is ontwikkeld tijdens het vierjarige
promotieonderzoek van Hester Le Riche, voor een groot deel in samenwerking met de doelgroep zelf. De
Tovertafel sluit daarom perfect aan op hun behoeften en wensen.

Met plezier in beweging!

De SilverFit Aloïs is de ultieme aanvulling is op het huidige bewegingsprogramma. Juist omdat het bewoners vrij
staat om te gaan trainen wanneer zij willen en met wie zij willen. En daarnaast verbindt het mensen. Omdat jong
en oud het leuk vindt om met een soort Wii te spelen. Deze Wii is geschikt gemaakt voor ouderen en is ook
persoonlijk gemaakt. Per deelnemer kan een account worden aangemaakt waardoor eigen foto’s en filmpjes en
muziek ook kan worden opgenomen en afgespeeld als deze deelnemer zich aanmeldt. Een feest van de
herkenning en dat is wat we dementerende mee willen geven. Wat wij extra leuk vinden is dat familieleden

Intrantibus voor het realiseren van dit project.
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tijdens een bezoekje ook een training mee kunnen doen. Dank fonds Physico, Sint Laurensfonds en Pax
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DANKWOORD
Wij danken alle sponsors, fondsen en donateurs voor hun steun van het afgelopen jaar. Er zijn weer heel veel
mensen blij gemaakt met uw gift of steun in natura. Ook danken we een ieder die ons kosteloos heeft
ondersteund, in het bijzonder:


Erik van Hooven (website)



Jan Wijn (adviseur)



Menno Bosma (wensput)



Students of Erasmus University Charity Committee



www.eenvriendendienst.nl

Wij nodigen u te allen tijde uit om onze projecten eens te bezoeken. Hiervoor vragen we u contact op te nemen
met office@dignusfriends.nl . Op onze website kunt u zien welke bedrijven/fondsen ons een warm hart
toedragen.

Met vrienden groet,

Peter Kooijman
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Voorzitter bestuur DIGNUS
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ABN AMRO



Pax Intrantibus



AKZO Nobel



RCOAK



BAM



SAB satelites



Bibliotheek Rotterdam



Shell



Cultuur Concreet



Sint Laurens Fonds



Delta Donatiefonds



Stichting Aelwijn Floris



De Reclame Traiteur



Stichting Bevordering van Volkskracht



De Dirk Kuyt Foundation



Stichting Elise Mathilde Fonds



Edwin van der Sar Foundation



Stichting het Heilige Geesthuis



Farm Frites



Stichting Roparun



Fonds DBL



Stichting Sectie5 Support



Fonds Nuts Ohra



Stichting Sluyterman van Loo



Fonds Physico



Stichting Stad Rotterdam anno 1720



Gravin van Bylandt Stichting



Stichting Swart-van Essen



Gemeente Rotterdam



Totaal Vers



G.Ph. Verhagen Stichting



Van Leeuwen van Lignac Stichting



IJsselwijs



Van der Mandele Stichting



ING



Vitaflex



Laurens



Woonstad Rotterdam



Marketing4All
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PARTNERS VAN DIGNUS ZIJN:
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