
€295.713
Vermogensfondsen

€6.100
Bedrijvensponsors en

bedrijvenpartners

€10.000
Sponsoracties

€136.000 €9.415 €143.479 €22.919

Cultuur Contact & ontmoetingSport & beweging Overig

Sport & 
Bewegen

Cultuur Overig
Contact & 

ontmoeting

€ 311.813

Cultuur

 

Sport&Beweging

 
Overig 

Contact&Ontmoeting

Stichting Florence Wenst wil het leven van de (wijk)bewoners en de cliënten van Florence nóg mooier 
en fijner maken. Florence Wenst doet dit door jaarlijks vele activiteiten op het gebied van cultuur, 
contact & ontmoetingen en sport & beweging te realiseren. Dit overzicht laat zien wat Florence Wenst 
in 2017 heeft bereikt.

RESULTATEN FLORENCE WENST 2017

Giften in natura
50 kopjes koffie met gebak bij IKEA Delft
Bewoners van Loosduinse Hof, Wijndalercentrum en 
Houthaghe werden getrakteerd op koffie en konden 
aansluitend als vanouds winkelen.

Financiële bronnen

3 Professionele fotoshoots door Rob van der Meijden
Fotograaf Rob van der Meijden maakte drie mooie 
fotoreportages voor PR-doeleinden.

25 Ontbijtjes in Fletcher Hotel
De bewoners van Mariahoeve hebben in de maand 
december iedere maandag kunnen genieten van een 
heerlijk ontbijt.

Schenking antieke kasten door een particulier
Voor bewoners van Westhoff met een smalle 
beurs.

6 bloemenworkshops en diverse boeketten door Belfleur
Belfleur/De uitvaartbloemist organiseerde zes 
bloemenworkshops voor bewoners en gaf bloemen 
aan alle deelnemers van het Florence Concours.

Opbrengst per thema

Impact

Totaal

& ouderen bereiktprojecten

6.000

Actief in

20 locaties.

39

26 afgerond

13 in uitvoering

In Haagse regio

Opknapbeurt tuin Door Daksafe 
voor verpleeghuis Mariahoeve.
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Sport & bewegen
wandelclub
Mevrouw van de Beek, bewoonster van Woonzorgcentrum Vredenburch, Rijswijk.

‘’Door de Wandelclub ben ik weer eens naar de markt geweest, zoals vanouds.

Wat is alles veranderd buiten. Heerlijk die wind door mijn grijze haren.’’

Cultuur 
Florence Swingt Festival 
Marcel Wierks, bewoner van Verpleeghuis Gulden 
Huis, Den Haag.

Marcel laat met zijn vreugdevolle levenshouding 
en positiviteit zien hoe belangrijk het is het 
leven samen te vieren, hoe moeilijk en oneerlijk 
het leven soms ook kan zijn. Feestjes, zoals het 
Florence Swingt Festival, laten hem zijn ziekte van 
huntington helemaal vergeten. Hij geniet van het 
moment, de muziek en gezelligheid. ‘’Als ik muziek 
hoor, vind ik dat heerlijk. Ik ontspan dan helemaal.

Ik voel meteen de neiging om te dansen.’’

Overig
Naar dierentuin Emmen
Astrid van den Berg, verzorgende PG afdeling, 
Gulden Huis, Den Haag.

‘’Een cliënt wilde heel graag naar de dierentuin 
in Emmen. Hij komt uit Emmen en heeft jaren naast 
de dierentuin gewoond. Meneer zag op tv dat er 
een nieuwe dierentuin was geopend en vroeg of 
we hier met hem naar toe konden gaan. Dankzij 
Florence Wenst hebben we dit voor hem kunnen 
organiseren.’’

Contact &
ontmoeting
Optreden met Sofie Habets
Anja Siebers, dagbestedingscoach. 
woonzorgcentrum Dekkersduin, Den Haag.

‘’Het optreden, met Sofie Habets, als Diva was 
een groot succes! Zij heeft op elke afdeling van 
Dekkersduin een optreden gegeven. De bewoners 
hebben enorm genoten van haar prachtige stem en 
sprankelende persoonlijkheid. De bewoners werden 
persoonlijk toegesproken en gezongen met een 
repertoire dat op hen was afgestemd. Dit bracht 
bij veel bewoners, medewerkers en vrijwilligers, 
emoties met zich mee.’’

Opereert onder een eigen onafhankelijk bestuur 
en is onderdeel van Stichting Zorggroep 
Florence.

Levert diensten op het gebied van gezondheid en 
zorg.


