
 

  

Licht 
De zon geeft licht 

aan de planten, 

omdat de zon 

van de planten houdt. 

Zo geeft een mens 

aan anderen zielelicht 

wanneer hij van ze houdt. 

   Rudolf Steiner 

 

NIEUWSBRIEF 
Stichting Vrienden 2021 

De waarde van Stichting Vrienden 
Lichtpuntjes en -punten zijn extra belangrijk in deze dagen. We zijn daarom erg blij u een 
eerste Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden te kunnen presenteren.  
Natuurlijk spelen onze bewoners daarin de hoofdrol. Zij zijn de levende kern van het 
Hermes Huis met alle medewerkers, ouders, familie en vrienden erom heen.  
In dit eerste nummer laten we zien wat er de afgelopen tijd aan activiteiten geweest zijn 
die mogelijk of deels mogelijk gemaakt zijn door uw bijdrage. Het plezier en de 
saamhorigheid spat er vanaf!  
Wij geven een indruk wat onze doelen zijn en hoe we die willen bereiken. Alle bijdragen 
worden zo gericht en efficiënt mogelijk besteed.  
Alle reacties op deze Nieuwsbrief zijn welkom! 
Wij zetten vol in op een geweldig Nieuw Jaar voor het Hermes Huis. 
      
        Namens het bestuur, Odette 
 
 



  

Muzikale koffieochtenden 
De bewoners van het Hermes Huis kunnen samen met hun begeleiders en 

ouders, met enige regelmaat genieten van een muzikaal optreden.  

Marijan trakteert dan op een heerlijke -nog warme- appeltaart en zo 

creëren we op zondagen een bijzonder samenzijn. 

 



  

Antroposofie & voeding 
Wat is vitale voeding? Waarom zijn oliën verwarmend? Welke plantendelen horen in 

een vitale maaltijd thuis? Wat hebben granen te maken met ik-krachten? Een greep uit 

de vragen die voor begeleiders beantwoord zijn in een antroposofische kookworkshop, 

georganiseerd door de Stichting Vrienden. En vervolgens: handen uit de mouwen en 

kokkerellen maar! 

 



 

 

  

Seizoenstafel 
Passend bij de tijd van het jaar, 

richten begeleiders samen met 

bewoners een seizoenstafel in. 

Stichting Vrienden ondersteunt bij de 

aanschaf van nieuwe materialen 

hiervoor. 

Leesvoer 
Voor de nodige inspiratie 

worden er elk jaar nieuwe 

boeken aangeschaft voor 

zowel bewoners als 

begeleiders, passend bij de 

antroposofische visie van het 

Hermes Huis. 



 

 

   

Op maat gemaakt 
Leerlingen van X11 (een middelbare school in 

Utrecht) hebben voor een creatieve opdracht een 

mooi bord van hout gemaakt waarop elke dag 

voor bewoners te zien is, wie er aan het werk is. 

Stichting Vrienden heeft deze leerlingen met een 

financiële bijdrage bedankt. 

Lichtpuntje 
Alle mensen die zich inzetten voor het Hermes 

Huis werden door het bestuur van de Stichting 

Vrienden in januari verrast met een 

‘lichtpuntje’: een bijenwaskaars om zelf te 

maken en een bemoedigende tekst op een 

winterse kaart. 



  

Sint Jan: een nacht vol 
toverkracht 

“Het voelde werkelijk als een 
gemeenschap. Overal was 
bedrijvigheid en waren veel 
mensen actief en hebben 
bijgedragen aan dat 
gemeenschapsgevoel. De 
bewoners leken en waren ook 
ontspannen en genoten van 
het “zijn” en al het lekkers 
natuurlijk.” Aldus Marijan, na 
een geslaagd Sint Jansfeest op 
een warme zaterdagmiddag. 
 
 
 
 

Zomerfeest 
Een jaarlijks terugkerend ritueel: het zomerfeest. 

Met muziek, vrienden en lekker eten. 

Deze bank heeft de Stichting Vrienden 
cadeau gedaan aan het Hermes Huis als 
aandenken voor de inzet van Ton Zegers 
voor het behoud van het Hermes Huis. 
 



  Dierentuin 
Wat een stralende nazomerdag hadden we in de dierentuin! 

Dankzij de Stichting Vrienden en de hulp van een grote groep 

ouders, konden we dit heerlijke uitje maken in Amersfoort ter 

gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het Hermes Huis. 

 

Openluchtmuseum 
Omdat een bezoek aan het Dierenpark 

lastig bleek in coronatijd, hebben 

bewoners, ouders en begeleiders een 

uitstap gemaakt naar het Openlucht 

Museum in Arnhem. Met prachtig weer, 

een picknick en lekkere poffertjes werd het 

een heerlijke dag 
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 Van de penningmeester… 
Door uw vrijwillige bijdragen wordt het werk van de Stichting mogelijk gemaakt en 

staat zij er goed voor. Er zijn naast de weerkerende uitgaven ook eenmalige uitgaven 

gedaan (in 2019 vooral tuinmeubilair en aanschaf tablets voor bewoners; in 2020 

onder andere eerste scholingsbijeenkomsten “anthroposofie en het Hermes Huis”).  

Bijzonder is in 2020 geweest de tijdelijke maaltijdservice op vrijdagen, ter 

ondersteuning van personeel in coronatijd. De vrijwillige extra bijdragen van de 

bewoners waren vrijwel kostendekkend. We zijn in 2020 ook verrast door mooie 

extra donaties van familieleden.  

Alle bijdragers, hartelijk dank. We hopen dat we ook in 2021 weer op uw bijdragen 

kunnen rekenen. De uitgestelde scholingsbijeenkomsten anthroposofie en het 

Hermes Huis zullen indien mogelijk vanaf het najaar worden vervolgd. 

 

Colofon 

Contactgegevens: 
vriendenvanhetHermesHuis@gmail.com  
 
Of bel met voorzitter Odette via 06 2237 
2651. 
 
Bankrekeningnummer: 
NL66 RABO 0148 1100 10 
 
Website: 
www.hermeshuis.nl 
 

Financieel overzicht 

Kort overzicht financiën 2019 2020 

Inkomsten     

Reguliere bijdragen bewoners 1.360 1.320 

Donaties 705 2.195 

Maaltijdbijdragen bewoners   1.950 

Totaal 2.065 5.465 

Uitgaven     

Reguliere activiteiten 947 882 

Eenmalige uitgaven 2.088 979 

Maaltijden   1.974 

Totaal 3.035 3.835 

Saldo -970 1.630 
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