Persbericht: Lunteren, woensdag 7 december 2011

Prinses Margriet onthult logo Stichting Allegoeds
Op 7 december 2011 heeft Prinses Margriet het logo van Stichting Allegoeds onthult. Zij deed dit
samen met de directeur van de stichting in Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed in Lunteren.
Stichting Allegoeds is de nieuwe naam van Stichting Mens en Samenleving. Bij deze nieuwe naam
hoort ook een nieuw logo. Door het wegtrekken van een doek, kwam een grote ‘klaver vier’
tevoorschijn met daarop het nieuwe logo van de stichting.
Stichting Allegoeds organiseert onder de naam Allegoeds Vakanties aangepaste vakanties voor
ouderen in Nederland. Ook heeft de stichting een eigen volledig aangepast groepshotel waar
voornamelijk zorggerichte groepen recreëren. Directeur Jos Breuer: “De naam ‘Stichting Allegoeds’
geeft aan wat we onze gasten van harte toewensen, namelijk ‘alle goeds’. Deze nieuwe naam dekt
beter de lading van onze huidige activiteiten, dan de eerdere naam ‘Stichting Mens en Samenleving’.
De naam is positief en geeft ons de mogelijkheid om een verbinding te leggen tussen de stichting en
onze activiteiten. Samen met Allegoeds Vakanties en Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed zijn we één
familie die zich inzet voor mensen die hulp, zorg en aandacht nodig hebben.”
Nationale Vrijwilligersdag
De stichting heeft ruim 130 vrijwilligers die de vakanties voor ouderen begeleiden. Breuer: “Deze
vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de stichting. Zonder hen zouden de vakanties geen doorgang
hebben. We zijn blij dat Prinses Margriet, die vrijwilligers en aangepaste vakanties een warm hart
toedraagt, vandaag in ons midden wilde zijn.” De stichting is permanent op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Op de Nationale Vrijwilligersdag riep Breuer bedrijven en instellingen op om hun
personeel jaarlijks één week vrij te geven om vrijwilligerswerk naar keuze te doen. ‘Met elkaar
kunnen we dan belangrijk werk in de samenleving handen en voeten geven,’ aldus Breuer.
40-jarig jubileum
De onthulling van het nieuwe logo vond plaats op de jubileumdag van de stichting waar onder
andere vakantiegasten, vrijwilligers en relaties aanwezig waren. Al 40 jaar zet de stichting zich in
voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Jaarlijks gaan ruim 700 ouderen met een
gemiddelde leeftijd van 80 jaar met de stichting op vakantie. Velen van hen hebben een zorgvraag en
zien anders geen mogelijkheid om op vakantie te kunnen. In Groepshotel Het Bosgoed overnachten
jaarlijks ruim 3000 mensen. Veel van deze gasten hebben een functiebeperking en voor hen is Het
Bosgoed één van de weinige accommodaties waar ze terecht kunnen voor een zorgeloos verblijf of
vakantie. Het Bosgoed heeft in de afgelopen maanden een volledig nieuw interieur gekregen. Tijdens
de feestelijke dag is ook het vernieuwde Bosgoed geopend en werd het gesponsorde naambord van
het groepshotel buiten onthult.
--Fotobijschrift: Prinses Margriet en directeur Jos Breuer onthullen samen het nieuwe logo van
Stichting Allegoeds (Allegoeds/VVB Foto’s ).
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Voor meer informatie, aanvullende foto’s of voor een interview met directeur Jos Breuer, een
vrijwilliger of een vakantiegast kunt u contact opnemen met:
Liesbeth van den Brink
Communicatiemedewerker Stichting Allegoeds
(0318) – 48 51 83
06 -123 92 042
liesbeth@allegoeds.nl
Meer informatie over onze stichting en onze activiteiten vindt u ook op:
www.allegoeds.nl
www.allegoedsvakanties.nl
www.hetbosgoed.nl

