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sponsoren bijvoorbeeld de honderdjes, 
terwijl Bek en ByLei vaste partners van 
Archipel zijn. Zulke medemogelijkmakers 
houden we graag vast en vullen we liefst 
aan met nieuwe donateurs, zoals mensen 
die bij Archipel wonen, er gelukkig zijn en 
ons misschien willen meenemen in hun 
nalatenschap. Daarom hebben we een 
flyer over de vrienden gemaakt die we op 
alle locaties hebben neergelegd.”

Circus!
De eerste winnaars van de jaarlijkse 
Vriendendienst kozen beide voor 
circus als thema. Voor bewoners van 
Gagelbosch en Fleuriade en deelnemers 
aan de externe dagbesteding daar is 
er eind van de zomer een themaweek 
Circus. Er komt onder meer een echte 
en rolstoeltoegankelijke circustent 
op locatie, met tal van nostalgische, 
feestelijke activiteiten en optredens. 
Ook Ekelhof koos voor dat thema, vertelt 
Tamara Renders van de dagbesteding,  

Voorzitter Hans Wagter raakte 
via via betrokken: “Mijn moeder 
woonde destijds in Genderhof, 

toen dat nog geen Archipel was. Voordat 
ik het wist zat ik bij de cliëntenraad 
waarvan ik ook voorzitter werd en dus 
in de centrale cliëntenraad kwam. Toen 
ik eind 2017 stopte, tegelijk met Anton 
Metske, vroeg hij me hem op te volgen 
als voorzitter van de Vrienden. Heel 
leuk om te doen, naast mijn dagelijkse 
beslommeringen als gepensioneerd 
architect.”
Hans vertelt trots over de bekendste 
projecten die de Vrienden mede mogelijk 
maken: “Het jaarlijkse Muziekconcours 
en het museumproject dat éénmaal per 
anderhalf jaar plaatsvindt samen met 
het Van Abbemuseum. We zetten ons in 
voor het verbeteren van sfeer, woon- en 
leefomstandigheden door ontmoeting en 
ontspanning. Dat gaat goed; we kregen 
zelfs een compliment van een vader van 
een deelnemer die het Muziekconcours 

zo goed georganiseerd vond, een mooie 
veer op de hoed. Je ziet cliënten en 
andere mensen genieten tijdens de 
voorrondes op de locaties. Voor de finale 
in het Muziekgebouw hebben we kaartjes 
cadeau gedaan aan vrijwilligers, dus ook 
daar genoot een vrijwel volle zaal. Dat 
doen we volgend jaar weer.” Ook ‘kleine’ 
verzoekjes kunnen worden ingediend: 
“Zoals een paar honderd euro om een 
volière in Berkenstaete te bouwen. Zo’n 
bedrag is te behappen en veel mensen 
beleven er plezier van.”

Nieuw
Hans vormt met nog twee vrijwilligers 
het onbezoldigde bestuur van de 
stichting: “Samen met penningmeester 
Bart Zweerts en secretaris Ton van 
Gerwen. We hebben de stichting nieuw 
elan gegeven. Naast het concours en 
het museumproject hebben we een 
nieuwe jaarlijkse activiteit opgezet, 
de Vriendendienst, en alle teams 

Archipelbreed uitgedaagd een project 
in te dienen. Er kwamen vijftien 
aanmeldingen en we hebben een selectie 
gemaakt, onder meer op het aantal 
mensen dat er profijt van heeft. Onder  
de eerste winnaars zijn de circusprojecten 
van Zuiderpark en Ekelhof. Zij krijgen 
vijfduizend euro van de stichting voor  
de organisatie.”
Nog een doel is de stichting meer 
bekendheid te geven en de ANBI-
status te benadrukken (giften zijn 
aftrekbaar van de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting): “We hebben 
diverse sponsoren van onder meer 
het concours, zoals Piano’s Vleugels 
Eindhoven, Muziekgebouw Eindhoven 
en Fonds Sluyterman Van Loo 
Ouderenprojecten. Mansveld en COR 

“�Dankzij�de�Vriendendienst�konden�
we�deze�activiteit�mogelijk�maken,��
anders�was�dat�niet�gelukt”

Sinds 2005 biedt de zelfstandige, aparte stichting 
Vrienden van Archipel (financiële) ondersteuning 
van cliëntenwelzijn, en sinds kort met nieuw elan.

en won daarmee de Vriendenbijdrage: 
“In augustus komt er één dag een  
echt circus bij Ekelhof te staan met  
drie voorstellingen voor steeds 170 

Hans Wagter

Tamara Renders

mensen, waarvan dertig rolstoelplekken. 
De kaartjes zijn natuurlijk voor cliënten 
en een verwant als begeleider, maar we 
betrekken ook zoveel mogelijk cliënten 
van de andere locaties. Het circus is 
aangepast voor mensen in de zorg en hun 
belevingswereld. We zijn volop bezig met 
de voorbereidingen. De voorstelling Circus 
in de zorg van circus Sijm is interactief en 
prikkelt alle zintuigen.” Hoe kwam ze op 
het idee? “Toevallig zag ik er een folder 
van en toen ben ik meer informatie gaan 
verzamelen. Dankzij de Vriendendienst 
konden we deze activiteit mogelijk 
maken, anders was dat niet gelukt.” ■
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