
 

 

 

       

        Nieuwsbrief juni 2020 
 
 

Beste vrienden, vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden, 

 

 

 

 

LATESTEYN IS WEER OPEN 

 

Zoals u in het Eindhovens Dagblad en de Nuenense Krant heeft kunnen lezen is Bijna 

Thuis Huis Latesteyn weer open. Al snel hebben we de eerste gast kunnen 

verwelkomen.   

Grote bewondering voor al onze vrijwilligers die, na het verzoek van de coördinatoren 

om het rooster in te vullen, per ommegaande reageerden, zodat 24 uur na intake de 

gast kon worden opgenomen. 

Zo fijn te merken hoe soepel e.e.a. verloopt. Petje af. 

 

Opdat Nuenenaren zoveel mogelijk mee kunnen profiteren van ons huis, is in overleg 

met de huisartsen en de gemeente afgesproken om Latesteyn ook toegankelijk te 

maken voor kort verblijf. Overbelaste mantelzorgers kunnen zo tijdelijk ontlast worden 

van de permanente zorg. Voorwaarde voor opname blijft natuurlijk dat de gast niet-

Corona-besmet is. Een opname zal voor een beperkte periode zijn, te denken valt 

aan 1 à 2 weken.  

 

De vacature binnen het bestuur is ingevuld. We hebben de heer Luc Harms bereid 

gevonden toe te treden tot het bestuur. Wij heten hem van harte welkom en wensen 

hem veel succes en een fijne tijd. 

 

De tuin ziet er prachtig uit. We zijn er ongelooflijk trots op. Dit is geheel te danken aan 

de wekelijkse inzet van 7 tuinvrijwilligers. Zij zorgen voor gewiede perken, gemaaid 

gras, gekapte dode, door de letterzetter aangevreten, bomen en niet te vergeten het 

besproeien van de hele tuin! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

We hopen binnenkort te beschikken over een grondwater pomp met bijbehorend 

druppelsysteem, zodat we niet langer kraanwater hoeven te gebruiken.  

We zijn nog op zoek naar een stratenmaker die, met de reeds aanwezige stenen, een 

rollator-, en rolstoelvriendelijk pad kan aanleggen. Kunt u het zelf of kent u iemand, 

laat het ons a.u.b. weten. 

 

Tot slot: door de coronacrisis hebben ook wij geen inkomsten kunnen genereren en is 

onze financiële positie lastig. In overleg met de gemeente hebben we voorlopig lucht 

gekregen om het enige tijd uit te zingen. Financiële steun is echter hard nodig, dus we 

willen vragen om lid te worden van de Vrienden Van…….. Binnenkort wordt u mogelijk 

benaderd door één van de bestuursleden van de Vrienden van…. , of van het 

stichtingsbestuur, om vriend te worden van Latesteyn. We hebben de ANBI-status, dus 

de bijdrage is fiscaal aftrekbaar.   

Elke bijdrage is welkom! 

 

 

 

Met vriendelijke groeten namens de overige bestuursleden, 

 

Fred Heering (voorzitter BTH Latesteyn) 

 

 

p.s. bezoekt u ook eens de vernieuwde website van de Vrienden van Latesteyn. 


