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Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase

VOORWOORD
Als we terugkijken op het jaar 2021 kunnen
we constateren dat het wederom een
bijzonder jaar was voor onze hospice.
In dit jaar, waarop door corona weer een
zware stempel is gedrukt, is er met veel inzet
en compassie, professionele, maar vooral
menswaardige zorg gegeven. Dat de zorg
professioneel is, blijkt onder meer uit het
uitstekende resultaat van de audit voor het
Keurmerk Prezo Hospicezorg die deze zomer
heeft plaatsgehad.
Al geruime tijd is het zo dat er veel mensen
niet kunnen worden opgenomen, omdat de
hospice op dat moment vol is. Er zijn daarom
plannen voor uitbreiding van de hospice
gemaakt naar in totaal negen bedden. Door de
uitbreiding hoopt de hospice de wachtlijsten in
de toekomst tot een minimum te beperken en
dus meer mensen te kunnen helpen.
Vanuit de overheid is de wetgeving voor
een dekkend hospicetarief helaas alweer
uitgesteld. Vanwege corona is er in 2021
aanzienlijk minder gedoneerd aan de hospice.
Het organiseren van evenementen waarbij
de opbrengst voor de hospice is, was nou
eenmaal heel beperkt mogelijk afgelopen jaar.
De hospice blijft dus nog steeds voor een
belangrijk deel afhankelijk van giften om haar
werk te kunnen blijven doen.

Mooi gebaar, warm ontvangen
Met een vogelvoederhuisje uit de Italiaanse Dolomieten als
voorbeeld, maakte Hans Reedijk inmiddels zo’n 100 prachtige huisjes
en de opbrengst is geheel voor Hospice Hoeksche Waard Zorg.
Hans heeft grote waardering voor het werk van de hospice en vindt
het fijn om met zijn hobby een bijdrage te kunnen leveren. Hij beseft
dat hij er geen ernstige ziektes mee kan terugdringen, maar hij is
ervan overtuigd dat de hospice veel goeds kan doen voor de gasten
met de opbrengst van de vogelvoederhuisjes. Hans: “Ik heb veel
plezier met het maken en ik heb geen kosten, want alle benodigde
materialen krijg ik van diverse bedrijven, alleen mijn tijd zit erin, maar
ik kan toch niet stilzitten.”
De vogelvoederhuisjes kosten 50 euro
zonder en 70 euro met voet. Ze zijn nog
steeds te bestellen. Let wel: de levertijd
kan echt even duren want het blijft
vrijwilligerswerk.

Wij zijn dan ook heel blij met steun van de
vrienden van de hospice. Dank voor uw steun!
Wij hopen ook volgend jaar weer op u te
mogen rekenen.
Marc van Dijk,
Voorzitter

www.hospicehoekschewaard.nl

U kunt een vogelhuisje bestellen door
een mail te sturen naar:
carolinewols@hospicehoekschewaard.nl.
Vermeld daarbij of u het vogelhuisje
mét of zonder voet wil en uw
telefoonnummer.

Jubileumfeest 15 jaar hospice
Afgelopen jaar op 24 april was het exact 15 jaar geleden dat wij onze allereerste gast verwelkomden in de hospice.
Door de corona maatregelen was het niet mogelijk om hier in het voorjaar
uitgebreid bij stil te staan. Maar op 2 september was het dan toch zover;
eindelijk konden we ons jubileum vieren.
Het werd een prachtige dag met mooie ontmoetingen en gezellige
activiteiten (waaronder het creëren van de ‘helpende handen’ boom). De
dag werd afgesloten met een vrolijk Zorgcabaret en een heerlijk buffet in
de Eendrachtshoeve. We keken terug op 15 jaar hospice en gaan met veel
enthousiaste vrijwilligers en medewerkers vol energie de toekomst tegemoet!

VRIENDEN BEDANKT!
Vrienden van de Hospice, 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.

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 extra scholing voor onze vrijwilligers, comfort onderlakens (skincare) voor onze gasten, nieuwe airfryer en zonwering
in ons Koetshuis. De corona maatregelen brachten de
nodige extra kosten met zich mee (desinfectiemiddelen,
mondkapjes etc). Ook konden we met onze medewerkers
het 15-jarig jubileum van de hospice vieren.
Maar natuurlijk blijft er altijd nog wat te wensen over.
Het komende jaar staat in het teken van de uitbreiding
naar 9 bedden. Er dient veel extra aangeschaft te worden,
zoals televisies, radio’s, meubilair, aankleding etc.

Hospice Hoeksche Waard
wenst u hele goede feestdagen
en een gezond 2022!

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 en
onze gasten in een huiselijke sfeer geborgenheid en
comfort te kunnen blijven bieden in hun laatste levensfase.

Oproep e-mailadressen
Wij zijn erg blij met onze vrienden 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 iets vaker informeren over eventuele
bijzonderheden. Wij willen u 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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