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Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase

VOORWOORD
Al driekwart jaar hebben we nu te maken
met de corona pandemie. In de hele
maatschappij zijn veranderingen nodig en
dat is niet altijd makkelijk.
Ook in onze Hospice hebben we ons
aangepast aan het virus en maatregelen
genomen om te zorgen dat de kans op
besmetting zo klein mogelijk is. Voor
onze gasten en hun naasten is dat
soms moeilijk, maar er is veel begrip en
medewerkzaamheid. De maatregelen dragen
er immers aan bij dat de Hospice open kan
blijven, en dat willen we allemaal. Want
natuurlijk willen wij er juist in deze moeilijke
tijd ook zijn voor onze gasten.
Voor onze medewerkers en vrijwilligers is
het werk de afgelopen tijd gecompliceerder
en zwaarder geworden. Ik denk met veel
waardering en bewondering aan hen en hoe
zij uit compassie en overtuiging onze gasten
met liefde blijven verzorgen. Zonder hen zou
onze Hospice geen zorg kunnen verlenen.
Juist in deze tijd is het belangrijk de Hospice
te steunen. Dat kan door ons periodiek
of eenmalig financieel te ondersteunen.
Misschien wilt u (daarnaast) medewerkers
en de vrijwilligers van de Hospice op een
andere manier laten blijken dat u met hen
meeleeft? Een berichtje per post of per mail
van u stellen zij zeer op prijs!
Marc van Dijk,
Voorzitter

Wat doen we met uw giften ?
Dankzij de giften die wij ontvangen, hebben wij ook de afgelopen
periode weer een aantal wensen in vervulling laten gaan, zoals nieuwe
airco’s, nieuwe matrassen, vervanging van de printer, nieuwe windlichten
en een nieuwe folder van onze hospice. Ook zijn de doeken van de
markiezen aan het pand vervangen.
Maar natuurlijk blijft er altijd nog wat te wensen over, zoals extra
scholing voor onze vrijwilligers, vervanging van meubilair, medisch
comfort onderlakens (skincare) en nieuw beddengoed. Volgend jaar
hopen we ook dat we ons lustrum feestelijk kunnen vieren.
Het raakt ons telkens weer als we merken dat u onze hospice een warm
hart toedraagt. Met uw giften stelt u ons in staat om bovengenoemde
zaken te realiseren. Steeds opnieuw worden wij verrast door
hartverwarmende initiatieven van instanties en particulieren die ervoor
zorgen dat wij onze gasten in een huiselijke sfeer geborgenheid en
comfort kunnen bieden in hun laatste levensfase.

www.hospicehoekschewaard.nl

Periodieke schenking
Wilt u de hospice ook voor een langere tijd financieel
ondersteunen, overweegt u dan eens een periodieke
schenking. Dat is een schenking met een looptijd van vijf
jaar of langer. Gedurende de looptijd betaalt u jaarlijks (of
maandelijks) een door u te bepalen vast bedrag. Met een
periodieke schenking is uw betaling geheel fiscaal aftrekbaar.

De schenking wordt in een niet-notariële overeenkomst
tussen u en de hospice beschreven. De hospice beschikt
over een model daarvan. Mocht u hierover meer informatie
willen, neemt u dan contact op met onze penningmeester,
Arie Groenendijk (06-11300744).

VRIENDLEDEN BEDANKT!
Vriendleden, bedankt voor alle giften en donaties dit jaar. Mede dankzij uw bijdrage kunnen
wij de zorg en persoonlijke aandacht blijven geven aan onze gasten in hun laatste levensfase.

Keurmerk Prezo Hospicezorg
Afgelopen jaar hebben we het keurmerk Prezo Hospicezorg behaald!
Hier zijn wij bijzonder trots op. Het keurmerk PREZO Hospicezorg is
specifiek ontwikkeld voor de zorg voor mensen in de laatste drie maanden
van hun leven en de (na)zorg voor naasten.
Eind 2019 vond de audit plaats door onafhankelijke auditoren van Stichting
Perspekt. Zij toetsten aan de hand van documenten en gesprekken met
beroepskrachten, vrijwilligers, gasten en naasten of wij als organisatie
voldeden aan alle gestelde voorwaarden.

Hospice Hoeksche Waard
wenst u hele goede
feestdagen en een
gezond 2021!

Na de auditdag kwamen
de auditoren unaniem met
een positief advies voor
certificering: “In Hospice
Hoeksche Waard Zorg wordt
gewerkt met compassie
en professie”. Begin 2020
werd het Keurmerk aan ons
toegekend.

Oproep e-mailadressen
Wij zijn erg blij met onze Vriendleden en we willen u dan ook graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen
in en rondom de hospice. Jarenlang doen wij dit al middels deze gedrukte nieuwsbrief. Om kosten te besparen
zouden wij graag de nieuwsbrief per e-mail versturen. We kunnen u dan ook iets vaker informeren over eventuele
bijzonderheden. Wij willen u dan ook vragen om een e-mail te sturen met daarin ook uw huisadresgegevens, zodat we
in ons administratiesysteem het juiste e-mailadres kunnen koppelen aan het juiste huisadres. Uw e-mail kunt u sturen
aan: vriendenadministratie@hospicehoekschewaard.nl Uiteraard zullen wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
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