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Roy Klerks, voorzitter (rechts onder)
Jaren geleden was ik lid van het Bestuur van Lorentzhof en daarna lid van de Raad van toezicht
van Libertas Leiden.
Toen ik vorig jaar gevraagd werd voorzitter van de Stichting Vrienden van Libertas Leiden te
worden, heb ik er nauwelijks over behoeven na te denken. Mijn antwoord was natuurlijk “ja”. Het
voelt bijna als terugkeren op het oude nest. Ik hoop samen met de andere bestuursleden iets te
kunnen betekenen voor de bewoners/cliënten van de mooie zorginstellingen die Libertas Leiden
rijk is.

Magda Louwerse, secretaris (links onder)
Mijn naam is Magda Louwerse en ik heb 18 jaar, als manager Welzijn, Wijkservice & PR, bij
Lorentzhof en later Libertas Leiden gewerkt. Tijdens die periode is er (opnieuw) een
Vriendenstichting opgericht, waarin ik als secretaris een taak had en nog steeds heb, ook nu ik
intussen alweer 6 jaar met pensioen ben. Ik weet hoe belangrijk het is, vooral voor bewoners van
een zorginstelling, om binnen de mogelijkheden die iemand nog heeft, deel te nemen aan
activiteiten binnen- maar ook buitenshuis. Zaken die wij, zolang we gezond zijn, gewoon en
normaal vinden zijn dat voor ouderen en m.n. bewoners van een zorginstelling, helemaal niet.
Graag willen wij, als Vriendenstichting, een bijdrage leveren aan zaken die het leven voor de
bewoners/cliënten van Libertas Leiden veraangenamen. Daar wil ik graag mijn steentje aan
bijdragen!

Elly Kouwenberg, bestuurslid (midden onder)
Ik ben Elly Kouwenberg , woonachtig in Leiden en via mijn vrijwilligerswerk bij Lorentzhof in het
bestuur gekomen bij de Stichting. Ons eerste project was aanschaf van een aangepaste bus voor
de bewoners van Lorentzhof. Dat was een leuke job en de bus vervoert nu al jaren de bewoners
regelmatig voor leuke uitstapjes. Tweede project was de diverse terrassen te realiseren voor het
nieuwe Lorentzhof. Ik hoop in de toekomst samen met de andere bestuursleden zeker nog meer
te kunnen bijdragen aan nieuwe projecten voor Libertas Leiden.

Ronald Bonthond, penningmeester (rechts boven)
Ik ben pas heel kort bij de stichting en kom niet uit de zorg of uit het vrijwilligerswerk bij Libertas
Leiden. Met mijn financiële achtergrond ben ik gevraagd om het penningmeesterschap op me te
nemen. Daarnaast zal ik me verdiepen in de doelgroep, zodat deze groep nog beter bediend kan
worden.

Corine Heemskerk, bestuurslid (links boven)
Mijn naam is Corine Heemskerk, ik ben 46 jaar, getrouwd met Léon en heb 2 kinderen, Rick en
Inge. Ongeveer 18 jaar geleden ben ik met veel plezier in de zorg bij Robijnhof gaan werken. Na
een scholing ben ik werkzaam geweest als Opleidingsfunctionaris in Rijn & Vliet en daarna in de
functie van teammanager zorg op verschillende locaties van Libertas Leiden. Op dit moment ben
ik gestationeerd op het mooi gerenoveerde Lorentzhof.

