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‘We vonden dat het na 40 jaar
tijd werd voor een nieuw jasje.’
2011 is een bijzonder jaar voor de stichting. De naam is veranderd van Stichting Mens en Samenleving naar Stichting
Allegoeds én de stichting viert haar 40-jarig jubileum. Kunt
u kort een paar hoogtepunten benoemen uit de afgelopen
40 jaar?
Eigenlijk is de stichting al veel ouder, het begon al in 1901
met als eerste activiteit een ‘vakantiekamp voor bleekneusjes’. De huidige stichting ontstond in 1971 doordat twee
voorlopende organisaties opgingen in één nieuwe stichting.
De nieuwe stichting richtte zich op zorg en welzijn. Kenmerkend was dat nieuwe activiteiten waaraan in de maatschappij
behoefte was, werden gefinancierd en ontwikkeld. Als deze
dan na verloop van tijd goed functioneerden, werden de activiteiten losgekoppeld en gingen dan autonoom verder. Zo
kende Stichting Mens en Samenleving verschillende herstellingsoorden, ontwikkelde een verzorgingshuis en gaf Boddaertcentra gestalte.
Door de jaren heen was het uitvoeren van vakanties voor
mensen met een fysieke of sociale beperking een zeer belangrijke activiteit. Dit doen we nog steeds en is uitgegroeid
tot de eigenlijke kernactiviteit. We richten ons op ouderen
die zelf niet (meer) in staat zijn om op vakantie te gaan. Deze
vakanties krijgen gestalte dankzij onze vele, schitterende
vrijwilligers. Een belangrijk hoogtepunt in de afgelopen 40
jaar was ook de opening van Groepshotel Het Bosgoed. Deze
heeft zich inmiddels heeft ontwikkeld tot dé toonaangevende
aangepaste accommodatie voor mensen met een fysieke
handicap en beschikt over alle denkbare zorgfaciliteiten.

satie. We vonden alleen dat het na 40 jaar tijd werd voor een
nieuw ‘jasje’.
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 inzetten voor mensen die hulp, zorg en aandacht nodig hebben.
Dat is de belangrijkste reden. Daarnaast was er verwarring
over de afkorting SMS die in de praktijk vaak gebruikt werd.
Die afkorting wordt geassocieerd met de tekstberichten van
mobiele telefoons en dat heeft niet zoveel met onze stichting
te maken. Uiteindelijk is het Stichting Allegoeds geworden.
Een positieve naam die een mooie wens bevat.
Hoe bent u op deze naam gekomen? En kunt u uitleggen
waarom deze naam?
Bij het zoeken naar de nieuwe naam zijn we niet over
één nacht ijs gegaan. Heel belangrijk was het om goed te
formuleren wat we belangrijk vinden en voor de toekomst
willen behouden; onze kernwaarden. We organiseren mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting voor mensen
die hulp, zorg en aandacht nodig hebben. Door onze activiteiten voelen mensen zich (weer) gezien, voelen ze zich
minder eenzaam of hebben hun accu weer opgeladen om
hun situatie aan te kunnen. In onze activiteiten staat persoonlijke aandacht van mens tot mens centraal. Dit vanuit de
gedachte dat ieder mens waardevol is en een belangrijk deel
van onze samenleving uitmaakt. Dit alles wilden we graag
terugzien in de nieuwe naam en volgens mij zijn we daar
heel goed in geslaagd!

‘Onze gasten zijn meestal zo
tevreden dat we het beproefde
recept niet willen veranderen.’
Een nieuwe naam brengt vaak de nodige kosten met zich
mee. Dat is voor een stichting vaak niet prettig. Hoe heeft
u voor uw stichting de kosten zo laag mogelijk kunnen
houden?
Die kosten vallen eigenlijk wel heel erg mee. Omdat we
al geruime tijd wisten dat we met een nieuwe naam verder
zouden gaan, hebben we ons oude briefpapier, enveloppen
enzovoorts kunnen opgebruiken. Daarnaast hebben we de
jaarlijkse verzending van de vakantiebrochure aangegrepen om de nieuwe naam bij onze gasten bekend te maken,
waardoor het nauwelijks meer heeft gekost. Verder maken
we gebruik van zogenaamde ‘free publicity’. De komst van
Prinses Margriet op onze jubileumdag op 7 december draagt
daar enorm aan bij.
Stichting Allegoeds organiseert aangepaste vakanties voor
ouderen. Hebben er bij de vakanties nog veranderingen
plaatsgevonden?
Alleen de naam van onze vakanties is veranderd van SMS
Vakanties in Allegoeds Vakanties. Verder zijn onze vakantie
hetzelfde gebleven. Natuurlijk staan we niet stil en proberen
we ieder jaar een vernieuwend aanbod te doen. In 2012
beschikken we over een schitterende nieuwe aangepaste
accommodatie in Breda en bieden we voor het eerst ‘themaweken’ aan. Verder blijven onze vakanties vertrouwd en
ongewijzigd. Onze gasten zijn meestal zo tevreden dat we
het beproefde recept niet willen veranderen.

Stichting Allegoeds is vanaf november 2011 de nieuwe
naam. Kunt u aangeven waarom voor een nieuwe naam
gekozen is?

En hoe zit het met Het Bosgoed, het eigen aangepaste
groepshotel van de stichting?

Ik wil graag eerst opmerken dat, behalve de naam, alles
blijft zoals het is. Er is dus geen sprake van fusie of reorgani-

Naast de aangepaste naam (Allegoeds Groepshotel Het
Bosgoed) is het hele interieur onder handen genomen. Alle

kamers zijn volledig nieuw gestoffeerd, nieuw gemeubileerd
en voorzien van een televisie. De centrale ruimtes en gangen
zijn voorzien van nieuwe vloerbedekking en aankleding. Het
meubilair is nagenoeg geheel vernieuwd. De huis-/vergaderkamers hebben een metamorfose ondergaan en er is een
nieuwe, duidelijk zichtbare receptie gekomen. Dit alles om
onze gasten nog beter van dienst te kunnen zijn. De service,
flexibiliteit en catering zijn als vanouds; voortreffelijk.
We gaan afronden. Heeft u tot slot nog een boodschap voor
de lezers?
Ik wens u allen ‘alle goeds’ en hoop dat u onze stichting
een warm hart wilt (blijven) toedragen. We zijn er namelijk
van overtuigd dat we als stichting (medewerkers en vrijwilligers samen) heel mooi werk doen voor een kwetsbare groep
mensen!
Ter informatie:
• Stichting Allegoeds
Tel. (0318) 48 51 83
E-mail: info@allegoeds.nl
Website: www.allegoeds.nl
• Allegoeds Vakanties
Tel. (0318) 48 51 83
E-mail: info@allegoedsvakanties.nl
Website: www.allegoedsvakanties.nl
• Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed
Tel. (0318) 48 45 01
E-mail: info@hetbosgoed.nl
Website: www.hetbosgoed.nl
Stichting Allegoeds werkt zonder winstoogmerk en is voor
de financiering van haar activiteiten aangewezen op eigen
bijdragen en giften van fondsen en particulieren.
Het rekeningnummer is 39.44.85.688
t.n.v. Stichting Allegoeds.

