Nieuwsbrief
Zomer 2019

In samenwerking met Brigitte de Jong manager, en Letty van Velsen
coördinator Hospice Lansingerland, wordt de dagelijkse verzorging en
begeleiding van de gasten en naasten uitgevoerd door een vast team van
verpleegkundigen, tachtig geschoolde vrijwilligers en de eigen hospice-arts

De pijlers van het hospice
Coördinatoren, verpleegkundigen, vrijwilligers en arts

Verpleegkundigen
Sinds maart 2019 is er een vast team
verpleegkundigen van Vierstroom
Zorg Thuis 7 x 24 uur werkzaam in het
hospice. Voorheen verrichtten deze
verpleegkundigen naast hun werk in het
hospice ook wijkverpleegkundige zorg in
Bergschenhoek. Deze combinatie van
wijk- en hospicezorg bleek in de praktijk
zwaar en praktisch gezien vaak moeilijk
in te vullen. Het bestuur van de Stichting
Hospice Lansingerland heeft na zorg
vuldige afwegingen en in overleg met
alle betrokkenen het besluit genomen
om over te gaan naar 7 x 24-uurs
hospicezorg. Het vaste team verpleegkundigen heeft bewust gekozen voor het
bieden van zorg en begeleiding aan de

terminaal zieke gasten en hun naasten
binnen de muren van het hospice.
Het team verpleegkundigen werkt in
diensten van acht uur. In de ochtenden
zijn er twee verpleegkundigen in huis
en op de overige dagdelen één. Indien
noodzakelijk wordt er ’s nachts een
tweede verpleegkundige ingezet.
Het behoeft geen betoog dat de
verpleegkundigen nauw samenwerken
met de manager, de coördinatoren,
vrijwilligers en de hospice-arts.
Met elkaar wordt het doel van Hospice
Lansingerland verwezenlijkt: “ het
faciliteren van het leven in de laatste
levensfase terminaal zieke mensen en
hun naasten”.

Lees meer op pagina 2
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Vrijwilligers
Ook de ongeveer 80 vrijwilligers hebben,
net als de verpleegkundigen, bewust
gekozen zich in te zetten binnen het
hospice.
Na een kennismakingsgesprek met de
coördinatoren volgen potentiële nieuwe
vrijwilligers een snuffelstage van 2 x 2 uur.
Als er wederzijds een ‘klik’ is kan begonnen
worden met de interne opleiding van vijf
dagdelen , die twee maal per jaar door de
manager en coördinator wordt gegeven.

Paul, Jolanda en Ria volgen de training
‘handen aan bed’

Hospice-arts
Vanaf de start van het hospice in
2011 is huisarts Bart van Leenen
betrokken bij de medische zorg aan
onze gasten en de begeleiding van de
naasten.
Dr. Van Leenen heeft zijn huisartsenpraktijk in Rotterdam-Hillegersberg en
begeleidt in het hospice alle gasten van
wie, om diverse redenen, de eigen
huisarts de medische zorg niet zelf kan
verlenen. Sinds juni 2019 is Dr. Van
Leenen naast huisarts ook kaderarts
Palliatieve Zorg.
Palliatieve zorg is lange tijd vooral in
verband gebracht met zorg rondom de
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In de opleiding wordt aandacht besteed
aan de theorie over palliatieve zorg,
ziektebeelden en behandelwijzen, er worden
voorbeelden gegeven van praktijksituaties
en er wordt ruim aandacht besteed aan de
vraag hoe de vrijwilliger zelf staat in het
proces van ziekte, sterven en begeleiding.

stervensfase. Steeds vaker wordt in
eerdere fasen in het leven palliatieve
zorg verleend, vanaf het moment dat
iemand hoort dat hij/zij niet meer
beter wordt. Palliatieve zorg duurt
soms dagen, soms weken en soms
een jaar of langer en kan op verschillende
plekken worden gegeven: thuis, in een
hospice of op (palliatieve) afdelingen
van verpleeghuizen. De zorg is ook
bedoeld voor familie en vrienden van
de zieke.
De kaderarts Palliatieve Zorg behandelt
in zijn eigen praktijk patiënten die
palliatieve zorg nodig hebben. Hij doet
dit in nauw overleg met de patiënt en
diens naasten en andere zorgverleners.

Een ander belangrijk onderdeel van de
cursus is communicatie met elkaar, met
gasten en met naasten.
Ook volgen de vrijwilligers de training
“handen aan bed”, waar wordt geleerd
hoe een gast in bed zo comfortabel
mogelijk verzorgd kan worden.
Tijdens de trainingen maken de nieuwe
vrijwilligers ook kennis met de sfeer in
het hospice en de omgang met elkaar.
Vrijwilligers werken tussen 7.00 uur
’s morgens en 23.00 uur ‘s avonds, in
diensten van vier uur.
Mocht u na het lezen van dit artikel
belangstelling hebben om vrijwilligerswerk
in het hospice te gaan doen? Aarzel niet,
maak een afspraak en kom eens langs
voor een kennismakingsgesprek.

Daarnaast ondersteunt de kaderarts
Palliatieve Zorg andere zorgverleners door
het geven van informatie en/of adviezen en
het verzorgen van scholingen. Hij kan
tevens een bijdrage leveren aan lokale,
regionale en landelijke ontwikkelingen op
het gebied van palliatieve zorg.

Afscheid
Geertjan Ouwendijk
Geertjan Ouwendijk neemt afscheid
van de Stichting Vrienden “Ik heb me
met veel liefde ingezet voor het hospice”
Geertjan Ouwendijk heeft in mei jongst
leden na vijf jaar afscheid genomen als
bestuurslid en vice-voorzitter van de
Stichting Vrienden van Hospice Lansinger
land. In die vijf jaar heeft hij zich met
hart en ziel ingezet om geld en goederen
in te zamelen voor het hospice. En met
succes!
Hoe kijkt hij terug op deze periode?
“Mijn vrouw Sylvia – zij is al vanaf het begin
werkzaam als vrijwilliger in het hospice –
attendeerde mij eind 2014 op een oproep
voor een bestuurslid voor de Stichting
Vrienden. Er was iemand nodig die zich
specifiek zou gaan bezighouden met
werving. Daar had ik wel oren naar. Ik had
al meerdere commissiefuncties gehad,
onder andere bij tennisvereniging LTC
Triomf. En ik beschik over een vrij uitgebreid
lokaal netwerk, mede door mijn werk bij
Oord Assurantiën in Bergschenhoek.
Na een positief gesprek met voorzitter
Vincent de Beer ben ik vrij snel gestart.”
Uitdaging
“Niet lang daarna startten de eerste
voorbereidingen voor de uitbreiding met
twee gastenkamers en kon ik flink aan de

bak. Ik heb diverse landelijke fondsen
aangeschreven zoals de Roparun, met
het verzoek om een financiële bijdrage.
Daar gaat veel werk in zitten. Je moet
je plan beschrijven en onderbouwen
met begrotingen, tekeningen en wat
al niet meer. Veel papierwerk dus,
maar het heeft ons ook veel opgeleverd.
We hebben vrijwel de gehele inrichting
van de kamers, samen met diverse
voorzieningen, gefinancierd gekregen.”
Voldoening
“We hebben ons ook ingezet voor de
aanschaf van bijvoorbeeld de nieuwe
matrassen en de sta-op stoelen.
Heel bijzonder vond ik ook dat een van
mijn vrienden zonnepanelen wilde
financieren, zodat de energierekening
flink omlaag kon. Iedere gift of donatie,
hoe klein of groot ook, gaf me altijd
weer voldoening. Alles ging tenslotte
naar een heel goed doel: het welzijn
van de gasten in het hospice.”
Najaarsloterij
“Trots ben ik op de dictees die we als
Vrienden hebben georganiseerd, samen
met veel andere vrijwilligers. We hebben
er prachtige bedragen mee opgehaald.
Zelf stond ik drie jaar geleden aan de wieg
van de najaarsloterij. Ook hierbij krijgen we
veel medewerking van de lokale winkeliers
en van veel vrijwilligers. Iedereen was

enthousiast en hielp mee om er een succes
van te maken.”
Dank
“Ik heb me de afgelopen vijf jaar met
veel liefde en enthousiasme ingezet voor
de Vrienden. Belangrijk is dat het voortbestaan van het hospice gewaarborgd blijft,
want het is een kostbare voorziening voor
Lansingerland. Ik wil iedereen bedanken
voor de fijne samenwerking in de afgelopen
vijf jaar: mijn ‘eigen’ Vrienden/bestuurs
leden, het Algemeen Bestuur, Brigitte en
Lettyen natuurlijk alle vrijwilligers. Het ga
jullie allen goed!
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Naast de zittende bestuursleden
Frans van Schaik, Wim Joosse, Paul Ras,
Eduard van Gijzen en (tot 1 september
aanstaande) Ariane Dirker, zijn
Wout Voorthuyzen, Frans Weterings
en Eric Kampinga onlangs aangetreden
tot het bestuur van Stichting Hospice
Lansingerland.
Bestuur ‘op afstand’

Drie nieuwe bestuursleden van start
Na het vertrek van een drietal bestuursleden als gevolg van het bereiken
van de maximale zittingstermijn, zijn er drie nieuwe bestuursleden
aangesteld.

Wout Voorthuijzen: “Stichting Hospice
Lansingerland heeft een bestuur op
afstand. Dit houdt in dat het bestuur zich
niet met alles bemoeit. De dagelijkse gang
van zaken is meer dan prima geregeld onder
de kundige leiding van Brigitte de Jong
(manager/coördinator) en Letty van
Velsen (coördinator). Het bestuur richt zich
meer op het lange termijn beleid.” Frans
Weterings voegt daar aan toe: “het is onze
taak om ervoor te zorgen dat Hospice
Lansingerland mee kan gaan met de
ontwikkelingen in de samenleving.”
Een bestuurslid neemt deel aan het bestuur
voor vier jaar, met een maximum van acht
jaar. Dit jaar zijn Eric Kampinga (secretaris),
Frans Weterings (vicevoorzitter) en
Wout Voorthuyzen toegetreden tot het
bestuur. Bekende namen en gezichten in
Lansingerland. Maar wat drijft iemand
om bestuurslid te worden?
Een compliment
Eric: “ik ben gevraagd door de voormalige
voorzitter van het bestuur, Jaap Wolf. Hij
belde me op met de vraag of ik misschien
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geïnteresseerd was in de functie van
secretaris. Ik heb dit als een compliment
ervaren. Als econoom heb ik me in mijn
werk altijd met alle facetten van
bedrijfsvoering bezig gehouden. Ik geef,
naast mijn rol als bestuurslid van de VVD in
de gemeenteraad van Lansingerland, bijles
in economie, wiskunde en management &
organisatie. Nadat ik gestopt ben met
werken heb ik meer tijd te besteden aan die
dingen die ik echt leuk vind. Bijvoorbeeld
mijn kennis overdragen aan studenten.
Als secretaris zorg ik er voor dat het
secretarieel goed geregeld is en dat we
bijvoorbeeld tijdens de vergadering het niet
over het proces moeten hebben maar we
tijd hebben voor de inhoud.”
Frans heeft in zijn vorige functie als
bestuurder van 3B Wonen aan de wieg
gestaan van de start van Hospice
Lansingerland. Frans: “We hebben als
3B Wonen in 2008 een haalbaarheids
onderzoek laten uitvoeren samen met
zorgorganisatie Vierstroom. Ik zag, toen
ik nog in de gemeente Rijswijk woonde, dat
de plannen voor een hospice daar werden
afgekeurd vanwege de bezwaren van
omwonenden. Ik heb me toen voorgenomen
dat als de kans kwam om dit te gaan doen
in Lansingerland ik me er hard voor zou
maken. Tijdens het opstellen van een
meerjarenplan voor 3B Wonen hebben
we het toen opgenomen. Terugkijkend op
mijn tijd bij 3B Wonen is Hospice
Lansingerland het project waar ik het
meest trots op ben, al is het nooit mijn
bedoeling geweest om na mijn pensionering

als bestuurslid toe te treden. Maar ik ben
ook door Jaap Wolf gevraagd voor de
functie van vicevoorzitter. Het bijzondere
hieraan is dat ik bij de start van het hospice
Jaap had benaderd voor de functie van
voorzitter.”
Wout was ook al bekend met Hospice
Lansingerland. Wout: “ik ben ruim
38 jaar huisarts geweest in Bleiswijk en
zodoende heb ik ook contact gehad met
het hospice bij de begeleiding van mensen
in hun laatste levensfase. Dit proces heb
ik gedurende mijn werk als huisarts vaak
meegemaakt en heb hierin ook de veranderingen gezien. Ook ik ben gevraagd of
ik wilde deelnemen in het bestuur.
Hierbij ligt vooral mijn focus op de medische
zaken, zoals gezegd niet in de uitvoering,
maar op bestuurlijke afstand. Ik ben nu
nog werkzaam als coach en zowel in die
functie als bij het hospice zeg ik wat ik
denk en is niks vaststaand. Ik kijk verder
dan de gebaande paden en mogelijkheden.”
Hartverwarmend
Eric: “ik vind fijn dat ik in mijn rol als
secretaris een bijdrage kan leveren aan
het hospice. Wij waren, als bestuur, ook
uitgenodigd bij de vrijwilligersmiddag bij
Triomf. Het is mooi om te zien hoe goed de
sfeer is onderling bij alle vrijwilligers.
Iedereen kreeg daar een zilveren speldje
uitgereikt als bedankje voor al het werk.
Wij als bestuur kregen deze ook. Ik draag
deze nu met trots altijd op mijn revers.
Ik ben verbonden met het hospice en daar
ben ik trots op!”

Wout: “het is ook mooi om te zien hoe
hartverwarmend de vrijwilligers zich
inzetten voor de gasten van het hospice.
En ook de medische zorg, dat is natuurlijk
ook mijn aandachtspunt, is goed geregeld.
Ik heb een ochtend meegelopen in het
hospice. Er is binnen het hospice veel tijd en
ruimte voor mooie momenten. Het gewone
leven komt daar voorbij. Er is plek voor een
lach en een traan.”
De zorg in het hospice is uniek
Alle drie de nieuwe bestuursleden zijn het
er over eens dat Hospice Lansingerland
voorziet in een behoefte. Frans: “de zorg in
het hospice is uniek. Het is, zonder waardeoordeel, niet te vergelijken met bijvoorbeeld
de zorg in een ziekenhuis of verzorgingstehuis. Dat komt mede door de inzet van de
vele vrijwilligers. Deze vertroetelen echt de
gasten en hun naasten. Vanaf het begin
hebben veel vrijwilligers zich aangemeld.
Dat is toch ook een bevestiging dat het voor
de gasten, maar ook voor de vrijwilligers,
een zeer welkome voorziening binnen onze
gemeente is. Er is zelfs een wachtlijst, wat
natuurlijk eigenlijk niet kan. Als bestuurslid
vind ik het een uitdaging om de toene
mende groep mensen die gebruik wil maken
van de goede zorgen van het hospice te
kunnen blijven bedienen. Dat vraagt
overleg, focus en een open blik naar de
ontwikkelingen in de maatschappij. Ik heb
er zin in.”
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Donatie uit het Rabobank
Coöperatiefonds

Nieuws
van de
Vrienden

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag
25 juni jl. hebben de Vrienden een donatie van
€ 1.000 ontvangen uit het Rabobank
Coöperatiefonds. We hadden een aanvraag
ingediend voor de aanschaf van houten bankjes
die bij de bedden van de gasten kunnen
worden geplaatst.

Simone van Leeuwen, adviseur Marketing &
Communicatie bij de Rabobank, reikte de
cheque uit aan Ineke Ravestein en Eduard
van Gijzen.

Vrienden zoeken twee
nieuwe bestuursleden

Giften
De Vrienden hebben ook dit eerste

De Vrienden van Hospice Lansingerland zijn
op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.
Allereerst iemand die zich vooral bezighoudt
met de publiciteit van het hospice en de
Vrienden. De voorkeur gaat daarom uit naar
iemand die goed teksten kan opstellen en
handig is met social media.
Daarnaast zoeken we een nieuwe fondsen
werver. Iemand met een groot netwerk en
goede contactuele eigenschappen.
Wil je meer weten?
Neem contact op met Eduard van Gijzen,
telefoon (06) 44029666 of per mail via
eduardvangijzen@hotmail.com.
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half jaar weer diverse giften
ontvangen.

Nieuwe voorzitter
Bestuurslid Eduard van Gijzen is per 1 juni 2019 benoemd
als voorzitter van de Vrienden van Hospice Lansingerland.
Hij volgt Jeanette Voets op, die na vier jaar haar
voorzittersrol neerlegt Jeanette blijft nog tot eind 2019 lid
van het bestuur.

Opbrengst loterij Clubkampioenschappen
Triomf voor Hospice Lansingerland
In juni jl. werden de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden bij LTC Triomf in
Bergschenhoek. De opbrengst van de loterij a € 710,50 is geschonken aan Hospice
Lansingerland. Penningmeester Yvonne Wolf en coördinator Brigitte de Jong namen
de cheque in ontvangst van toernooidirecteur Rob Welles.

Vrouwen van Nu Bleiswijk
€ 550
St. Gehandicaptenbeleid LL
€ 1.200
Verjaardagspot dhr. Bouwer
€ 735
Healthcenter MyLife
€ 252,45
Afscheid Frans Weterings
€ 1.800
Donaties via website
€ 915.44
PCK OLV Geboorte
€ 2.817,50
Daarnaast ontvingen we donaties via
gasten en nabestaanden van gasten.
We zijn heel dankbaar voor deze mooie
giften.
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We zijn nog op zoek naar een kapster
Hospice
en Veiligheid

Dat was een vraag die Brigitte de Jong acht jaar geleden stelde bij
een introductiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers voor het Hospice
Lansingerland. Toevallig was toen ook Sandra Bekkers aanwezig.
Al meer dan 20 jaar knipt, föhnt, verft en
verzorgt Sandra de haren van haar klanten.
Sandra: “Ik ben gestart in een kapsalon
in Den Haag en in een salon in Delft.
Inmiddels was ik getrouwd met Ton en
hadden we twee kinderen, Max en Kathy.
Ton had zijn eigen tuinbouwbedrijf en daar
ben ik toen gaan werken. Nadat we stopten
met dit bedrijf kreeg ik de kans om de
kappers klanten van een oud werkgeefster
‘over’ te nemen. Sindsdien kom ik als
kapster bij de mensen thuis. Voor mij een
ideale situatie. Ik kan niet alleen mijn eigen
tijden indelen maar ik heb ook alle tijd
voor de mensen. Vaak is het niet alleen
knippen, föhnen of verven. Ik heb tijd voor
menselijkheid, een praatje in de eigen
omgeving van de klanten.”

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E) voor
Hospice Lansingerland, samengesteld in samenwerking
met Saskia Gelauff

‘Enige tijd geleden vroeg een bevriende ondernemer uit het bestuur
van het hospice mij “hoe zit het nou eigenlijk met de risico’s die
onze medewerkers en vrijwilligers lopen tijdens het werken in het
hospice?“
Als Veiligheidskundige vond ik dat een uitdagende vraag om eens
uit te zoeken. De Arbowet schrijft elke werkgever in Nederland voor
dat hij/zij ervoor moet zorgen dat de medewerkers hun werk veilig
en gezond kunnen uitvoeren. Maar over vrijwilligers is de wet
minder duidelijk.
Een belangrijke factor voor het hospice is dat het eigenlijk een
vrijwilligersorganisatie is, maar dat er ook personeel in dienst is,
verpleegkundigen zijn gestationeerd en men te maken heeft
met verschillende vormen van risico volgens de Arbowetgeving.
Denk hierbij aan werkdruk en werksfeer, lichamelijke- en
psychosociale belasting en infectiepreventie. Ook de zogenaamde
biologische agentia zijn een uitgangspunt voor een risico
inventarisatie en evaluatie binnen het hospice.
Na een eerste kennismaking met Brigitte de Jong, manager van het
hospice, waren we er al snel uit dat de vrijwilligers voor het hospice
zo waardevol zijn, dat wij ze ook een veilige en gezonde werkplek
willen bieden.

Samen met Brigitte en Letty van Velsen, coördinator, hebben
we alle gevaren tijdens het werk in het hospice in kaart gebracht,
de risico’s berekend en de te nemen maatregelen bedacht.
Daarna is men aan de slag gegaan om ook de vrijwilligers hierbij te
betrekken. Die hebben actief meegedacht en kwamen met punten
waar ik nog niet aan gedacht had. Ook het bestuur is er inmiddels
bij betrokken. Binnenkort volgt nog een informatieavond voor de
vrijwilligers, waarbij we nog meer uitleg kunnen geven.

Mijn vak doen én een steentje bijdragen
voor de gasten in het Hospice
Sandra stalt haar spulletjes uit en vervolgt:
“Ik was altijd al geïnteresseerd in het
Hospice en heb de start in 2011 gevolgd via
de lokale krant. Ik had me niet aangemeld
als vrijwilligster bij de start. Ik werkte toen
nog bij Ton en mijn kinderen waren toen
ook nog jonger, maar ben de berichten
wel blijven volgen. Dus toen ik weer een
oproep voor vrijwilligers las heb ik me toch
aangemeld en ben gaan kijken. En tja, toen
stelde Brigitte die vraag. Voor mij klopte

Fijn om als Veiligheidskundige te ervaren dat de RI&E zo opgepakt
wordt in een organisatie. Mooi en leerzaam om hieraan mee te
kunnen werken! Ik kom graag volgend jaar terug! ‘.

Saskia Gelauff
Veiligheidskundige
www.saskiagelauff.nl

het toen allemaal: mijn eigen vak doen en
daarbij een steentje bijdragen voor de
mensen in het Hospice.”
Als een gast in het Hospice graag zijn of
haar haren wil laten knippen, föhnen of wat
bijkleuren krijgt Sandra een telefoontje.
Sandra: “Afhankelijk van mijn agenda die
week maken we dan een afspraak en kom
ik met mijn kapperstas naar het Hospice.
Mijn eerste bezoek is altijd gratis.
Knippen zoals het altijd ‘zat’.
Veel gasten komen tot rust door de prettige
verzorging in het Hospice en vinden het
dan toch fijn om iets aan hun kapsel te laten
doen. Het is soms door het ziekteproces
lang geleden dat de haren verzorgd zijn.
Een veel gehoorde vraag van de gast is dan
of ik het haar kan knippen zoals het er altijd
uitzag. Ik vraag dan of ze een foto hebben
van zichzelf. Dan weet ik hoe het altijd ‘zat’.
De verpleegkundigen van het Hospice
zorgen er vaak voor dat de haren van de
gast al zijn gewassen en dan kan ik aan
de slag.

Hoe mooi is het als ik dat dan kan doen.
En het gaat ook niet alleen om het knippen
of föhnen van de haren. Het is ook even
aandacht voor de ander. Ik heb hele mooie,
pure gesprekken gehad met de gasten
wiens haar ik mocht verzorgen.”
Dat zijn ontmoetingen en ervaringen die je
heel erg bij blijven “Door het vrijwilligers
werk in het Hospice word je soms ook echt
weer even met beide benen op de grond
gezet”, vertelt Sandra.
“Doe wat je leuk vindt en leef het leven.
Dat ervaar ik iedere keer weer als ik er ben.
De sfeer in het Hospice is altijd warm. Er is
echt tijd voor de gasten. En daar kan ik als
kapster mijn steentje aan bijdragen. Ik kan
me nog een gast herinneren die best wel een
tijd in het Hospice is geweest. Deze mevrouw
vond haar kapsel heel erg belangrijk. Ik heb
gedurende haar verblijf iedere week haar haar
geföhnd. Dat zijn toch ontmoetingen en
ervaringen die je heel erg bij blijven.”

Soms kan iemand nog goed in een stoel
zitten maar het komt ook wel eens voor dat
ik iemand zijn haar knip als deze in bed ligt.
Ik vind het heerlijk om te doen. Het zijn
soms echt nog de kleine dingen waardoor
iemand zich net iets beter kan voelen.
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Nieuws van de
penningmeester
Net als de afgelopen jaren sluit Hospice Lansingerland
het jaar 2018 af met een klein positief resultaat.
In 2018 bedroegen de verhoudingen van de baten:
• 48% subsidies VWS
• 32% eigen bijdragen gasten en
• 20% bijdragen van de Vrienden Hospice

Colofon:

Oplage

500 stuks gedrukt en 500 stuks online

Tekst en redactie

Jeanette Voets, Paul Ras, Wendy Kerver
Hetty Weenk, Brigitte de Jong

Vormgeving en lay-out

Marthy Mourits, Uniek in Ontwerp

Adresgegevens

Hospice Lansingerland
Burgemeester Van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek
Telefoon (010) 524 10 90 / Fax (010) 521 03 75
coordinator@hospicelansingerland.nl
www.hospicelansingerland.nl
Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst
digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar:
coordinator@hospicelansingerland
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De afgelopen twee jaar is de procentuele bijdrage
van de gasten ten opzichte van 2016 gestegen van
25% naar 32%. Belangrijke reden hiervoor is de
uitbreiding van het Hospice in 2016 van 5 naar 7 kamers.
Ook dit jaar bedanken wij als Bestuur Stichting Hospice
Lansingerland de Stichting Vrienden van het Hospice
weer voor hun inzet en bijdrage. Met hun activiteiten
en sponsoring hebben ze over 2018 een substantiële
bijdrage aan de exploitatie geleverd. Wij kijken tevreden
terug op het afgelopen jaar en willen alle vrijwilligers,
sponsors en iedereen die zich voor het Hospice heeft
ingezet bedanken.
Wim Joosse
Penningmeester Stichting Hospice Lansingerland

Naam

Plak hier
een postzegel

Adres
Postcode / Woonplaats
Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland

Telefoon

Burgemeester Van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek

E-mail
Rekeningnummer

Handtekening

Wilt u ons ook steunen?
Hospice Lansingerland draait gedeeltelijk op subsidie van
de overheid. Naast deze subsidie is het hospice financieel
afhankelijk van vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen
bijdragen van de gasten, donaties, giften en sponsoring.
Als u het hospice ook een warm hart toedraagt, kunt u
ons financieel steunen door een bedrag over te maken op
NL78 RABO 0156175053 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice
Lansingerland.

NIEUW: u kunt ons nu makkelijke steunen direct via de
website met een handige, snelle & veilige doneerknop’.
U kunt ons ook structureel steunen door Vriend te worden van
het hospice of lid te worden van de Club van 100. Maak gebruik
van de Vriendenkaart onderaan deze pagina!

De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland
Uw financiële bijdrage komt terecht bij de Stichting Vrienden
van Hospice Lansingerland. Zij zet zich in om geld en andere
middelen in te zamelen voor het hospice. Onder meer door het
werven van fondsen en donateurs, het organiseren van evene
menten en het uitvoeren van pr-activiteiten. De Stichting
Vrienden van Hospice Lansingerland is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dat is een belangrijke voorwaarde
voor de aftrekbaarheid van uw giften en de vrijstelling van
erfbelasting voor legaten.
Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden
om het hospice te steunen? Stuur dan een mail naar
vrienden@hospicelansingerland.nl. We nemen zo spoedig
mogelijk contact met u op.

Vriendenkaart
Hierbij meld ik mij aan als:
Vriend van Hospice Lansingerland

Lid van de Club van 100

Tot wederopzegging machtig ik Stichting Vrienden
van Hospice Lansingerland tot een jaarlijkse afschrijving
van € ………… (minimaal € 25).

Tot wederopzegging machtig ik Stichting
Vrienden van Hospice Lansingerland tot
een jaarlijkse afschrijving van € 100.

Ik ontvang graag een door notariskantoor Nouwen
Notarissen te Bergschenhoek verstrekt formulier voor
periodieke schenkingen.

Ik ontvang graag meer informatie over de
diverse sponsorpakketten. Wilt u contact
met mij opnemen?

Ik wil een legaat opnemen in mijn testament. Notariskantoor Nouwen Notarissen mag contact met mij opnemen.

