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Vrienden van Neboplus
‘Vrienden voor het leven’. ‘Vrienden staan naast je’. ‘Echte vrienden staan voor je 
klaar’. Zo maar wat uitspraken, die de kern raken. Want vrienden geven je leven 
kleur en maken het leven allemaal net wat aangenamer. En dat is ook precies wat 
een vriend van Neboplus doet en beweegt. Langdurig een vriendschap aangaan… 
De Stichting Vrienden van Neboplus is al jarenlang een trouwe en gewaardeerde 
partner van woonzorglocatie Nebo. Daardoor kan er vaak iets extra’s voor bewoners 
worden aangeschaft of geregeld, wat anders onmogelijk zou zijn. De overheid 
betaalt namelijk niet alles als het gaat om welzijn. Stichting Vrienden van Neboplus 
springt dan bij en financiert projecten die het welzijn van de bewoners bevorderen.  

Woonzorglocaties van Neboplus:   
• Nebo in Barneveld  
• Het Voorthuis in Voorthuizen (opening tweede helft 2023)  
• Op termijn volgt een derde locatie in de wijk Bloemendal in Barneveld.    

Over welzijn 
“Echt geweldig dat wij de mogelijkheid krijgen om extra’s voor welzijn van onze 
bewoners te kunnen aanvragen. Materialen zijn vaak duur in aanschaf en niet 
noodzakelijk, maar voor bewoners net dat extra dat we kunnen bieden. Echt mooi 
om te zien hoe er dan gebruik van wordt gemaakt! Zo hebben we laatst voor 
onze afdelingen kleinschalig wonen een zogenaamde VIVA-fiets met beeldscherm 
ontvangen. Nu kunnen onze bewoners met beperkte mobiliteit of dementie toch 
in beweging blijven, met een realistische beleving van fietsen in de natuur of door 
een stad”, legt de teamcoördinator van een zorgafdeling uit.  

Besteding van gelden en toekenning  
Elk bedrag is van grote betekenis. Het geld komt altijd helemaal ten goede aan het 
welzijn van de bewoners. Er zijn in achterliggende jaren al veel gelden ontvangen 
waar onze vrienden dan ook erg dankbaar voor zijn. Voor het doen van een 
aanvraag is een aanvraagformulier beschikbaar binnen Neboplus. 



Voorbeelden van gerealiseerde voorzieningen: 
• Verrijdbaar digibord - bij steeds meer welzijnsactiviteiten 

is gebruik van digitale hulpmiddelen wenselijk, zoals een 
digibord

• VIVA-fiets 

• Tuinsets voor dagverzorging  

• Qwiek.up – dit is een mobiel product voor audiovisuele 
beleving tijdens zorgmomenten. Het projecteert beelden 
op het plafond of de muur en krijgt ondersteuning van 
rustgevende muziek en geluid     

• Vlaggenmast en sfeerverlichting.
  

Klimaatbeheersing
Met een gift zijn warme fleece dekens aangeschaft. Gezien de nodige 
klimaatbeheersing is besloten om bewoners te voorzien van een comfortabele 
deken om lekker warm te blijven in de koudere maanden.  

Klein gebaar groot effect  
De Stichting Vrienden van Neboplus liet in de warme 
zomermaanden - waarbij een temperatuur van een dikke 30 
graden werd aangetikt - ook nog eens zien hoe iets ‘kleins’ 
als het uitdelen van verse bolletjes verkoelend ijs zóveel 
heeft betekend voor het welbevinden. 

De Stichting Vrienden doneert aan én voor vrienden!  
“Het is heel belangrijk wat deze vrienden voor ons doen, nou en of! Zo ben 
ik heel blij met het nieuwe digibord. Dit werkt heel goed bij onder meer de 
geheugentraining. Ook maak ik graag gebruik van die fiets, die beneden 
staat om in beweging te blijven. En de fleece deken komt me ook goed van 
pas, want ik ben zo’n grote koukleum”, zegt bewoonster mevr. H.     



Giften
Om projecten te kunnen (blijven) ondersteunen, is het nodig dat daarvoor structureel 
gelden beschikbaar komen bij onze stichting. U kunt uw gift, schenking, legaat of 
collecteopbrengst van uw kerkelijke gemeente overmaken naar: 
IBAN: NL30 ABNA 0923 5434 22 t.n.v. Stichting Vrienden van Neboplus te Barneveld. 
Op deze manier wordt uw gift maximaal ingezet voor dit mooie, goede doel.  

ANBI 
Stichting Vrienden van Neboplus is door de Belastingdienst aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor bijdragen aftrekbaar zijn voor 
de inkomstenbelasting. RSIN-nummer: 8017.68.834. De Stichting is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 41051711.
 
Meer informatie?  
Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u altijd contact opnemen. Kijk voor de actuele 
bestuurssamenstelling, adres- en contactgegevens van Stichting Vrienden van 
Neboplus op www.neboplus.nl (onder ‘wie zijn we’).  

Stichting Vrienden van Neboplus
p/a Johan de Wittlaan 12
3771 HP Barneveld
T: 0342 -  411 811
E-mail: info@neboplus.nl
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Locatie Nebo, Johan de Wittlaan 12, Locatie Het Voorthuis, Goudkamp 1, 
3771 HP Barneveld   3781 KE Voorthuizen 


