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Meelopen met nachtverpleegkundige Coop van Loenen

“Ik probeer het koesteren
’s nachts voort te zetten”
Coop van Loenen werkt als nachtverpleegkundige in ons hospice.
Haar dienst loopt van kwart voor elf ’s avonds tot kwart over zeven de
volgende ochtend. Wat gebeurt er zoal gedurende een nacht?

22.45 uur
De overdracht: goede voorbereiding
“Mijn dienst start met een overdracht.
Eerst dragen de vrijwilligers aan mij over,
ik heb de palliatieve zorg van hen geleerd.
Zij koesteren onze gasten door hun wensen
mogelijk te maken, dat doen trouwens ook
de verpleegkundigen en coördinatoren.
Ik probeer dat koesteren ’s nachts voort te
zetten. De vrijwilligers informeren mij over
het welzijn van de gasten: hoe was hun dag?
Daarna draagt de verpleegkundige van de
avonddienst de specifieke verpleegkundige
zorg van elke gast over. Vervolgens lees ik
de elektronische patiëntdossiers door.

Van de voorgaande nachtcollega heb ik
per kamer ook al een beknopte overdracht
gekregen. Zo ga ik goed voorbereid de
nacht in.”
23.00 uur
De eerste ronde
“Na de overdracht maak ik mijn eerste
ronde langs de kamers. Heeft een gast
hulp nodig en zo ja, hoe kan ik helpen?
De meeste gasten slapen rond dit tijdstip,
ik controleer of men comfortabel is: is de
ademhaling rustig, ligt men goed en veilig
in bed? Sinds enige tijd hebben wij de
beschikking over de BedSence, een mobiele

telefoon met een bewegingsmelder-app.
Er komt een seintje als een gast op de rand
van het bed gaat zitten of uit bed gaat.
Deze BedSence is echt een aanwinst, zeker
bij gasten waarbij het valrisico groot is.
Er is ook altijd een collega slaapwacht
aanwezig. Deze collega slaapt nu, maar
die kan ik altijd bellen om mij te assisteren
in de zorg.”
02.30 uur
Genieten van verse appeltaart
“Ik heb even de tijd om enkele klusjes te
doen. Ik ruim een wasmachine uit en doe
wat administratie. Dan is het tijd voor een
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kopje koffie. Het is vrijdag, dus ik heb
geluk: de vrijwilligers bakken aan het eind
van de week altijd heerlijke appeltaarten.
Dat gebaar symboliseert voor mij de
gastvrijheid van ons hospice. De kwaliteit,
professionaliteit én de saamhorigheid in
het team zijn hier sowieso heel bijzonder.
Ik geniet van het kopje koffie, mét een
lekker stukje appeltaart.”
03.00 uur
Gesprek over angst voor de dood
“Ik loop vaak langs de gasten. Tijdens
deze ronde tref ik een gast die wakker is.
Mevrouw ligt na te denken over een
gesprek eerder vandaag met haar familie
en de arts. Dat gesprek ging over palliatieve
sedatie. Hierbij wordt iemand in slaap
gebracht, waarna men uiteindelijk overlijdt.
Een arts kan daartoe, samen met de gast,
onder specifieke voorwaarden besluiten.
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Mevrouw heeft behoefte aan een gesprek,
ik zeg haar: “ook al slaapt u, dan blijven we
toch met respect tegen u praten en voor u
zorgen. Zelfs als u overleden bent, praten
we nog met respect tegen u”. Mevrouw
vindt het prettig om dit te weten, ik dek
haar nog even fijn toe. Als ik later kom
kijken, is ze in slaap gevallen.”
04.30 uur
Steunen bij het sterfproces
“In een andere kamer hebben we een
gast bij wie de gezondheid de laatste
dagen snel verslechterde. De familieleden
waken al een paar dagen beurtelings bij
meneer en we zorgen ’s nachts waar
mogelijk ook voor hen. In overleg met de
familie loop ik extra regelmatig de kamer
in en om kwart over vier merken we dat
meneer stervende is. Ter ondersteuning
blijf ik in de kamer en meneer slaapt rustig

in. Ik bel de arts voor het schouwen, ofwel
het constateren van de dood, deze arts
arriveert binnen een uur.
Na afloop van haar bezoek geeft ze ons
een groot compliment: “hier heerst altijd
een zekere mate van sereniteit, een teken
dat jullie allemaal heel goed voor de
mensen zorgen”. Dat compliment geef ik
beslist door.”
06.45 uur
De overdracht: goede afsluiting
“Mijn dienst zit er bijna op, tijd voor de
overdracht. Ik draag weer eerst aan de
vrijwilligers over en daarna aan de
verpleegkundige van de dagdienst.
Ik heb er alle vertrouwen in dat ‘het
koesteren’ wordt voortgezet. Daarna ga
ik naar huis, vanavond kom ik terug.
Eerst maar eens lekker een paar uur slapen.”

Van de voorzitter

Inspectie bevestigt kwaliteit
Hospice Lansingerland
Hoewel ons hospice – als ‘bijna thuishuis’ – voor een groot deel draait op de inzet
van vrijwilligers, moet de kwaliteit van het verblijf en de verzorging natuurlijk wel
professioneel zijn. Nu weten u en ik al jaren dat dit het geval is, maar het is goed
om dit ook eens van een onafhankelijke instantie te horen.
De Inspectie Gezondheidszorg Jeugd van
het Ministerie van Volksgezondheid heeft
onlangs besloten de inspectiewerkzaam
heden uit te breiden tot hospices en bijna
thuishuizen. Ons hospice was op 3 mei
jongstleden een van de eerste bijna
thuishuizen die bezoek kreeg van de
Inspectie. Het was een echte en grondige

inspectie zoals men van de overheid mag
verwachten. Bestuur en management zijn
kritisch ondervraagd over de opzet en
werkwijze van ons hospice. Hierna brachten
de inspecteurs een bezoek aan ons hospice
om daar met verpleegkundigen, vrijwilligers
en gasten te spreken en uiteraard zelf de
situatie ter plaatse grondig te inspecteren.

F. van Schaik
Voorzitter
De conclusies van de Inspectie zijn in
grote meerderheid lovend. De Inspectie
constateert dat de gasten die zij heeft
gesproken blij en tevreden zijn en de
inspecteurs vermelden dat zij zelf kunnen
constateren dat de vrijwilligers op een
zeer goede manier ondersteuning geven
aan de gasten.
Op alle punten die betrekking hebben op
de verzorging en bejegening van de gasten
door vrijwilligers en verpleegkundigen
scoort het hospice voldoende en dat is de
maximale waardering die de Inspectie kan
geven.
Het lijvige rapport van de Inspectie bevat
ook enige verbeterpunten, maar die hebben
geen betrekking op de kwaliteit van de
verzorging. Management, verpleegkundigen
en bestuur werken er natuurlijk aan om ook
op dit punt in de top te komen, maar de
verzorging van onze gasten blijft natuurlijk
onze prioriteit.
Het is fijn om van de Inspectie te horen –
wat wij al lang wisten – dat de gasten van
ons hospice perfect verzorgd worden!
Dank daarvoor aan vrijwilligers, verpleeg
kundigen en management!
53

Afsluiting
lustrumjaar 2021
Op 11 juni jl. was het dan zover! Eindelijk konden we de door veel tegenslag geplaagde
lustrumperiode toch nog afsluiten met het eindfeest. En wat voor een feest!
Er hadden zich gelukkig veel mensen
aangemeld voor de bijeenkomst bij
evenementencentrum ’t Manneke, dat geheel
gratis de Dorsvloer ter beschikking had
gesteld voor de feestelijke bijeenkomst van
vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij
het hospice. En…. uit alle geledingen waren
er feestgangers aanwezig!
Na de ontvangst, waarbij al direct geani
meerde ontmoetingen plaats vonden, werd
iedereen getrakteerd op een overheerlijk
koud en warm buffet en voorzien van
drankjes uit een ruim assortiment.
Op de achtergrond werd vanaf de start
op de vleugel muziek uit een gevarieerd
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repertoire verzorgd door Wim Wegman,
die zijn muzikale kwaliteiten ook vrijwillig
en gratis had aangeboden. Aan de vele
tafels vonden gezellige gesprekken plaats
tussen vertegenwoordigers uit alle
geledingen.
In zijn speech bedankte voorzitter Frans
van Schaik nog eens de vrijwilligers en alle
andere betrokkenen voor hun inzet en
enthousiasme en bracht ook het voornemen
ter sprake van overname van de vrijwillige
palliatieve thuiszorg, die een nieuwe loot
moet gaan vormen aan de zorg en begelei
ding voor de terminaal zieke mensen en
hun naasten thuis.

Na 19.30 uur werd de sfeer nog verhoogd
met het optreden van de Amsterdamse
zanger Harry Lakenman die met z’n accordeon heerlijke hollandstalige meezingers
ten gehore bracht, die dan ook met veel
enthousiasme werden meegezongen.
Het werd al met al een heel geslaagde en
gezellige avond.
Dank aan evenementencentrum ’t Manneke
voor de perfecte verzorging en aan de flinke
schare aanwezigen die er een fijne avond
van maakten.
Ook namens de lustrumcommissie dank
aan allen die hebben meegewerkt aan de
organisatie!
Wout Voorthuyzen

“Dit is met recht een huis dat leeft!”
Al bijna twaalf jaar is Cisca Daniels nauw betrokken bij Hospice Lansingerland.
Ze startte als vrijwilliger en werkt inmiddels tevens als bereikbaarheidscoördinator.
Ook echtgenoot Martin zette zich jarenlang met hand- en spandiensten in.
“Het is een voorrecht dat we dit mogen doen.”
“Ik was in Zoetermeer actief bij een hospice
toen ik las dat er in Bergschenhoek een
hospice gebouwd zou worden. Dichterbij
huis, maar ja, ik had het erg naar mijn zin in
Zoetermeer,” vertelt Cisca. “Toch wilde ik dit
nieuwe hospice een kans geven. En wat
bleek: het was het helemaal.”
Fijne groep mensen
“Vanaf het begin was de sfeer hier ontzet
tend leuk. Vanwege mijn ervaring in een
hospice werd ik tijdens de bouw gevraagd
om mee te denken over praktische zaken.
Toen ik als vrijwilliger startte, merkte ik
dat het team bestond uit een fijne groep
mensen. We hadden er allemaal ongelofelijk
veel zin in.”

Na een paar jaar solliciteerde Cisca op de
functie van bereikbaarheidscoördinator.
Ze werd aangenomen en doet ook deze
taak inmiddels jarenlang met veel plezier.
“Ik ben één avond per week en maandelijks
een weekend het telefonische aanspreek
punt voor elke mogelijke situatie in het
hospice. Een verantwoordelijke functie,
maar daar groei je in.”
‘Dat doet mijn man wel’
Toen het hospice in 2016 werd uitgebreid
met twee gastenkamers, vroeg Cisca haar
echtgenoot Martin om hulp. “Ze zochten
helpende handjes en Cisca zei: ‘dat doet
mijn man wel’,” vertelt Martin. “Tijdens de
verbouwing verrichtte ik gedurende een

‘Je kunt écht
iets voor iemand
betekenen’
Ciska & Martin Daniels

paar ochtenden per week wat hand- en
spandiensten. Daarna bleef ik nog een paar
jaar op afroep beschikbaar voor technische
klusjes. Prima om te doen.”
Vanzelfsprekend
Martin doet meer vrijwilligerswerk. Zo is hij
als coördinator actief voor de Voedselbank
in Lansingerland en werkt hij tevens als
schuldhulpmaatje. Ook Cisca helpt bij de
Voedselbank en is al heel wat jaren actief in
de kerk. Voor al haar inzet werd ze eerder dit
jaar met een lintje onderscheiden in de Orde
van Oranje Nassau. Een enorme verrassing,
maar betrokkenheid bij de medemens is voor
haar vanzelfsprekend, mede vanuit haar
geloofsovertuiging. “Dat voelt niet als een
last. We hebben tijd en interesse, dus
waarom zouden we het niet doen?”
Genieten van het laatste stukje leven
Wat vindt Cisca het mooiste van het werken
in het hospice? “Het contact dat je met
mensen hebt. Vanwege de grens tussen
leven en dood is dat contact extra speciaal.
Het houdt niet alleen in dat je een maaltijd
brengt of de was strijkt. Maar ook dat je
naast iemand zit, je arm om een schouder
legt. Je kunt écht iets voor iemand
betekenen. In de loop der jaren hebben we
veel mensen zien komen en gaan. Vooral
een definitief afscheid van jonge mensen is
intens verdrietig. Maar dan troosten we
elkaar als team en herpakken we onszelf.
En ja, we kunnen ook verschrikkelijk samen
lachen. Ons motto is niet voor niets
‘proberen te genieten van het laatste stukje
leven’. Dit is met recht een huis dat leeft.”
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Vrijwilligers hospice in
het zonnetje gezet door Doel
Bij de inloop van Doel Delfland is de
afgelopen maanden hard gewerkt aan een
attentie voor de vrijwilligers van Hospice
Lansingerland. De bezoekers van de inloop
van Doel Delfland hebben 120 sleutel
hangers gemaakt als blijk van waardering
voor het werk dat de vrijwilligers in het
hospice doen.
Elke sleutelhanger is anders, maar bijna
allemaal hebben ze een kleurrijk hart van
vilt. Met veel creativiteit en plezier is
van elk hart een sleutelhanger gemaakt.
Maar ook de verpakking is met liefde
samengesteld. Bij de sleutelhangers zit een
prachtige tekening en een tekst om de
vrijwilligers te bedanken. De bezoekers van
Doel Delfland weten als geen ander hoe
belangrijk goede zorg is en wilden op deze
manier iets terug doen voor een ander.

Joyce en Monique nemen de mand in ontvangst

Vertrouwenspersoon voor
de vrijwilligers
Ons Hospice kan niet bestaan zonder
de 80 vrijwilligers en een aantal (zorg)
professionals. Maar zoals elke zichzelf
respecterende organisatie wil ook Hospice
Lansingerland haar vrijwilligers de
mogelijkheid bieden om, indien gewenst,
een beroep te kunnen doen op een
vertrouwenspersoon.
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Wij hebben Theo van Gerdingen mogen
aanstellen als (vrijwillig) vertrouwens
persoon. Naast het bieden van alles wat een
vertrouwenspersoon in zich moet hebben
is er het voornemen om sessies te organi
seren voor de vrijwilligers inzake ongewenst
gedrag en wat een vertrouwenspersoon
daarin kan betekenen.

“Onze professionaliseringsslag
heeft goed uitgepakt”
In de afgelopen acht jaar was penningmeester Wim Joosse verantwoordelijk voor
het financiële reilen en zeilen van ons hospice. Eind dit jaar zit zijn termijn erop,
dan neemt hij formeel afscheid van het bestuur. Hij blikt tevreden terug:
“Hospice Lansingerland is een organisatie die stáát.”
Eind 2014 hoorde Wim Joosse via een
vriendin – tevens verpleegkundige - dat
het bestuur van hospice Lansingerland
een penningmeester zocht. “Ik heb een
financiële achtergrond, beschik over de
nodige bestuurlijke ervaring en had op dat
moment wat ruimte. De vriendin sprak erg
lovend over het hospice en maakte me
nieuwsgierig. Ik maakte een afspraak met
hospicemanager/coördinator Brigitte en
ging langs. Zo maakte ik kennis met een
wereld die ik voorheen niet kende.
Maar wat ik zag, sprak me aan. Dus bood
ik aan om mijn steentje bij te dragen.”

‘Ik vond het prettig om
iets terug te kunnen doen
voor de maatschappij’
Behoorlijke impact
“Als penningmeester ben ik officieel
verantwoordelijk voor de financiën. Ik stel
jaarlijks de jaarrekening op, maak prognoses
en vraag subsidies aan. Voorheen werd de
administratie uitbesteed, die doen we
inmiddels volledig zelf. Zo hebben we altijd
zicht op de actuele situatie, heel prettig.
Zo’n professionaliseringsslag hebben we
niet alleen op het gebied van administratie

of ICT gemaakt, ook de uitbreiding van vijf
naar zeven kamers in 2016 was voor ons
hospice een flinke stap. Die verbouwing
had op vele fronten een behoorlijke impact.
Sowieso financieel, maar ook qua beleving.
Want in hoeverre zou de uitbreiding het
huiskamereffect van ons hospice verstoren?
We hebben er aardig wat discussies over
gevoerd en zeer weloverwogen de knoop
doorgehakt. Uiteindelijk denk ik dat de
uitbreiding goed heeft uitgepakt.”
Hetzelfde doel voor ogen
“Mijn betrokkenheid bij het hospice groeide
snel. Als bestuurslid sta je er enigszins aan
de zijlijn bij, maar ik loop regelmatig binnen
en ben dan telkens weer onder de indruk
van de rustige, fijne sfeer die hier heerst.
De medewerkers en vrijwilligers doen hun
uiterste best voor de gasten en dat merk
je aan alles. Het bestuur bestaat eveneens
uit een gedreven groep mensen. We zijn
redelijk verschillend, maar vullen elkaar
goed aan. Iedereen die zich hier inzet, heeft
hetzelfde doel voor ogen: het welzijn van
onze gasten.”
Positief
Eind dit jaar neemt Wim afscheid van het
bestuur. Hij heeft er acht jaar deel van
uitgemaakt, zijn termijn zit erop. “Ik heb het

‘Iedereen die zich hier
inzet, heeft hetzelfde
doel voor ogen’
Wim Joosse

werken hier als bijzonder positief ervaren,
heb het met veel plezier gedaan. Ik vond het
bovendien prettig om op deze manier iets
terug te kunnen doen voor de maatschappij.
Maar je moet niet te lang blijven hangen, ik
ben erg vóór ‘doorstroming’. Het is goed dat
iemand deze functie gaat overnemen.
Wat ik achterlaat? Een hospice dat
financieel sterk genoeg is om de toekomst
positief tegemoet te zien. Dat hebben we
met z’n allen wel gerealiseerd, Hospice
Lansingerland is een organisatie die stáát.
Ik gun mijn opvolger dan ook net zo veel
plezier én financiële stabiliteit als ik heb
ervaren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat
wel goedkomt.”
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Van de vrienden

“Dankzij de Vrienden kunnen we de
gasten extra in de watten leggen”
Toen Gerard Lexmond begin juli van dit jaar – opnieuw –
gevraagd werd om het werk van de stichting Vrienden van
ons hospice te ondersteunen, twijfelde hij geen moment.
Hij draagt het hospice een warm hart toe en is overtuigd van
de kracht van de Vrienden. “Alleen samen kun je echt een
kwaliteitsslag maken.”
Gerard Lexmond, eigenaar van Salutis financieringen &
investeringen in Lansingerland, weet wat betrokkenheid als
vrijwilliger inhoudt. Als geboren en getogen Bergschenhoeker
was hij tientallen jaren actief voor voetbalclub BVCB, waar
hij niet alleen voetbalde, maar ook trainingen gaf en deel
uitmaakte van het bestuur, diverse commissies en de
businessclub. Je volop inzetten voor een goed doel, daar
is hij wel van. Hij aarzelde dan ook geen moment toen een
toenmalig bestuurslid van de stichting Vrienden van
Hospice Lansingerland hem in december 2012 benaderde
met een verzoek.
“Deze stichting zocht nieuwe bestuursleden, had ik misschien
interesse? Natuurlijk kende ik het hospice, in mijn vrienden- en
kennissenkring hoorde ik regelmatig verhalen over hoe goed
het verblijf hier is. Het is heel verdrietig als je in een hospice
terecht komt en dan is het bijzonder waardevol als je leven
zo mag worden afgesloten zoals dat hier gebeurt. De gasten
worden volledig in de watten gelegd, logisch dus dat ik me
daarvoor zou inzetten.”

Zorg optimaliseren
Om het verblijf van de gasten te optimaliseren, zamelt de
stichting Vrienden geld en/of middelen in. “We benaderen
bedrijven, krijgen giften van particulieren, mensen steunen
ons ook via een nalatenschap. Daarnaast organiseren we
activiteiten, variërend van een najaarsloterij tot een dictee
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voorgelezen door een bekende Nederlander. Zo hebben we
in de afgelopen jaren diverse projecten kunnen realiseren
om de zorg te optimaliseren. Mooie voorbeelden daarvan
zijn de aanschaf van nieuwe tv’s op de kamers of extra
comfortabele bedden. Zo’n kwaliteitslag kun je echt alleen
samen maken. Het is fantastisch om je hiervoor te mogen
inzetten. Niet eerder ontving ik voor vrijwilligerswerk ook zo
veel waardering.”

Inzamelingsactie
Nadat Gerard twee termijnen van drie jaar stichtingsbestuur
had volgemaakt, nam hij in 2020 afscheid van zijn bestuurs
werk voor de Vrienden. Zijn afscheid van het hospice bleek
niet definitief. Sowieso verricht Gerard samen met Paul
Ras een aantal jaren de jaarlijks verplichte kascontrole van
het hospice-hoofdbestuur plus bestuur van de stichting
Vrienden. In juli van dit jaar kwam daar een vraag vanuit de
Vrienden bij. “De verbouwing van de tuin rondom het hospice
stond al een poos op het verlanglijstje van het hospice.
Nieuwe beschoeiing van de waterkant – een aanzienlijke
kostenpost - is noodzakelijk, evenals nieuwe bestrating van
de tuin. Daarnaast zou het prettig zijn als de tuin ruimer
en makkelijker toegankelijk voor bedden wordt ingericht.
Deze plannen worden nu gerealiseerd en daarvoor komt er
een speciale inzamelingsactie. Gezien mijn grote netwerk in
Lansingerland en omstreken ben ik benaderd om het bestuur
van de stichting Vrienden daarbij te ondersteunen. Dat doe ik
vanzelfsprekend weer met veel plezier. Of we ons budget gaan
halen? Gezien de bereidwilligheid van sponsors in het verleden
heb ik er heel veel vertrouwen in dat dát ons gaat lukken!”
Wilt u bijdragen? U kunt contact opnemen met de
stichting vrienden via vrienden@hospicelansingerland.nl.

Gerard Lexmond

Hospice Lansingerl
and en de Stichting
Vrienden
van Hospice Lansin
gerland vragen uw
hulp
Hospice Lansingerlan
d is een “bijna thuis hui
s” voor
mensen met een korte
levensverwachting. De
visie van
het hospice is het bie
den van een gastvrije
en huiselijke
plek aan terminaal zie
ke mensen in de laatst
e fase van
hun leven en aan hun
naasten. Daar hoort ook
een
fijne en gastvrije buiten
ruimte bij.
Het hospice beschikt
over 7 kamers waar de
gasten
professionele zorg kri
jgen van de (eigen) hui
sar
ts en van
de 24 uur per dag aan
wezige verpleegkundig
en.
De vele
vrijwilligers bieden de
ondersteuning en beg
ele
idin
g die
zo kenmerkend zijn voo
r het verblijf in ons hos
pice.
Vanuit het bestuur van
de Stichting Hospice
Lansingerland en van
uit het bestuur van de
Stichting Vrienden van
Hospice Lansingerlan
d zijn we
heel blij en trots dat we
u kunnen informeren
over de
plannen om in het naj
aar te starten met de
ren
ovatie en
uitbreiding van de tui
n van het hospice. He
t
wa
s
en is
een grote wens om dit
, mede in het kader van
het
10 jarig bestaan van
ons hospice (in Covid
-jaar 2021) als
lustrumgeschenk aan
onze gasten en hun naa
sten aan
te bieden. Een gesche
nk wat ook heel mooi
pas
t bij de
visie van Hospice Lan
singerland.

Wij zijn blij
met elke gift!

Wij vragen hierbij oo

Het renoveren en uit

k uw hulp

breiden van de tuin is
een kostbaar
project waar we de afg
elopen jaren voor heb
ben
gespaard en mooie gif
ten voor hebben ontvan
gen.
Toch hebben we, naa
st het aanvragen van
subsidie bij
diverse fondsen, ook
uw hulp nog steeds har
d nodig.
U kunt eenmalig, of per
iodiek, een gift overm
aken of
gebruik maken van de
QR code onderaan dez
e
brief.
Ook kunt u een struct
urele bijdrage leveren
doo
r u aan
te melden als Vriend
of lid te worden van de
Clu
b
van
100. Daarmee geeft u
een extra steuntje in
de
rug
van
het hospice en draagt
u bij aan de realisatie
van
dit
prachtige project voo
r onze gasten en hun
naasten.
Ook bedrijven, winkel
iers en overige organi
saties uit
de regio hebben het hos
pice, via de Vrienden,
op vele
wijzen gesteund. Het
steunen van goede doe
len past in
de maatschappelijke
missie die steeds me
er bedrijven
nastreven. Hierbij kan
worden gedacht aan
het doneren
van een financiële bijd
rage, het organiseren
van een
speciale actie of het kop
pelen van het hospice
als goed
doel aan een evenem
ent of jubileum.
Wilt u helpen met het
bijeenbrengen van vol
doende
financiële middelen om
de tuin ook in de toekom
st die
fijne aanvulling te lat
en zijn? Bel of email dan
gerust.
vrienden@hospicelansi
ngerland.nl
06 11097260 / 010524
1090
www.hospicelansinge
rland.nl

Achter de deur van het
Hospice Lansingerland valt de stilte
Als een zijden doek, bedekt mijn hoofd
En mijn schouders
Colofon:

Oplage

500 stuks gedrukt en 500 stuks online

Tekstredactie

Marly Oosterwijk, Hetty Weenk,
Sacha Eikenboom, Brigitte de Jong

Vormgeving en lay-out

Marthy Mourits, Brand Matters Creatives

Adresgegevens

Hospice Lansingerland
Burgemeester Van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek
Telefoon (010) 524 10 90
coordinator@hospicelansingerland.nl
www.hospicelansingerland.nl
Beveiligde email kan gestuurd worden naar
stichtinghospicelansingerland@zorgmail.nl

Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst
digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar:
coordinator@hospicelansingerland.nl
10

Maar laat mijn hart
Vrij van obstakels
In de hal klinkt
Een lach, geween
De stilte in mij
Geeft mij de kracht
Om er te zijn
Thea Persoon van de Enden

vrijwilliger

Naam
Adres
Deze kaart kunt u in een gesloten
enveloppe sturen naar:

Postcode / Woonplaats
Telefoon

Stichting Vrienden van
Hospice Lansingerland

E-mail

Burgemeester Van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek

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 of makkelijker nog via onderstaande QR-code.
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!

Wilt u een donatie doen?

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.

Dit kan snel en eenvoudig!

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.

