Beverwijk, juli 2015.

Nieuwsbrief voor alle donateurs
In de zomer van 2012 is de laatste nieuwsbrief aan onze donateurs gestuurd. In de tussenliggende periode tot nu,
midden 2015, is er veel gebeurd binnen onze Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland. Daarover willen wij
u graag informeren. U kunt vanaf nu weer elk jaar op een nieuwsbrief van ons rekenen.
Bestuur
In 2013 en 2014 is de samenstelling van het bestuur van de Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland
gewijzigd en deze is nu: Ron Hopman, voorzitter, Frans Backus, secretaris, Frits Zoetmulder, penningmeester en
Hanneke Bourgui en Dick Hornberg, algemeen bestuursleden.
Op 24 april jl. hebben Simon Broersen, de vorige voorzitter, en Irene Alderliefste, coördinator vanaf het eerste uur,
een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun jarenlange en intensieve inzet voor het Hospice. Zij waren
natuurlijk niet vooraf op de hoogte daarvan en waren dan ook zeer verrast. Zeer welverdiend!
Vrijwilligers
Al het werk voor de gastbewoners in ons Bijna-Thuis-Huis en bij de mensen thuis zou niet kunnen gebeuren zonder
de vrijwillige inzet van onze zeer betrokken en deskundige vrijwilligers. Gelukkig kunnen wij op voldoende
mensen rekenen om de zorg en ondersteuning te verlenen om mensen een zo goed mogelijke laatste levensfase te
kunnen bieden.
Dat er nog steeds een grote behoefte is om deze zorg en ondersteuning vanuit onze organisatie te bieden, blijkt wel
uit de aantallen mensen die wij in de laatste vier jaren hebben kunnen ondersteunen:
 in 2011: 51 gastbewoners en bij 59 mensen thuisinzet
 in 2012: 70 gastbewoners en bij 34 mensen thuisinzet
 in 2013: 59 gastbewoners en bij 42 mensen thuisinzet
 in 2014: 66 gastbewoners en bij 46 mensen thuisinzet
Herinrichting
Al een paar jaar heeft het bestuur, in nauw overleg met het bestuur van de Stichting El Ombũ, de eigenaar van het
gebouw aan de Zeestraat in Beverwijk, de noodzaak ingezien dat een deel van het gebouw, ruim 15 jaar na de
opening als Bijna-Thuis-Huis, aangepast moest worden. Gelukkig heeft een aantal grote donaties en legaten het
financieel mogelijk gemaakt om die vernieuwing in 2015 uit te voeren. Coördinatoren, vrijwilligers en
bestuursleden zijn zeer tevreden over de herinrichting, waaronder de kamers van de gastbewoners. Graag willen wij
u tijdens onze Open Dag (10 oktober a.s.) laten zien dat de warme uitstraling en sfeer, die de gastbewoners en hun
familie zo waarderen in ons Hospice, helemaal behouden zijn.

Rabo fietsdag 13 september 2015
In 2014 hebben wij voor de eerste keer deelgenomen aan de fietsdag die Rabobank IJmond al een aantal jaren
organiseert. Die fietstocht is bestemd voor iedereen. De deelnemers verdienen een bedrag van
€ 12,50 per persoon ten behoeve van een vereniging of stichting, die voldoet aan de voorwaarden van de Rabobank.
Vorig jaar hebben meer dan 40 mensen gefietst ten behoeve van onze Hospice organisatie. Daardoor hebben wij
van de Rabobank het maximaal mogelijke bedrag (per organisatie) van € 500 mogen ontvangen. Ook voor de
fietsdag op zondag 13 september a.s. hebben wij ons weer aangemeld en de Rabobank heeft ons intussen laten
weten dat wij geaccepteerd zijn. Er is namelijk een maximum gesteld aan het aantal deelnemende organisaties. U
bent van harte uitgenodigd om aan de fietsdag mee te doen om zo weer een mooi bedrag voor ons Hospice
mogelijk te maken. U kunt ons via ons e-mailadres info@hospice-beverwijk.nl laten weten of u ook met ons mee
wilt fietsen. Dan ontvangt u nadere informatie zodra wij die hebben ontvangen.
Donaties
Onze stichting ontvangt zeer regelmatig nieuwe donaties, giften en / of legaten, ook in de afgelopen jaren. Een
aantal donateurs geeft ons elke maand eenzelfde bedrag, anderen doen dit jaarlijks. Daarnaast ontvangen wij
donaties van familie of bekenden van mensen die in ons Bijna-Thuis-Huis of in hun eigen thuissituatie in hun
laatste levensfase verzorgd zijn en daarna zijn overleden.
In het laatste kwartaal van 2014 en in de eerste helft van 2015 hebben wij, zoals al vermeld, ook diverse donaties
en legaten ontvangen die het mogelijk maakten om een deel van de kosten van de herinrichting te kunnen betalen.
Voor uw giften, donaties en legaten zijn wij u zeer erkentelijk en wij bedanken u daarvoor hartelijk. Wij hopen dat
u ons financieel wilt blijven steunen via ons bankrekeningnummer
NL 21 RABO 0311 9551 69 ten name van Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland.
Open Dag 10 oktober 2015
Elk jaar doen wij mee aan de Internationale Dag van de Palliatieve zorg. We doen dat in de vorm van een Open
Dag. Ook in 2015 zal ons Bijna-Thuis-Huis aan de Zeestraat voor alle geïnteresseerden open zijn.
De open dag biedt de gelegenheid om een indruk te krijgen van het huis en de manier van werken, die gericht is op
kwaliteit van leven in een laatste levensfase. U kunt dan ook zien hoe wij een deel van donaties, giften en legaten
hebben kunnen benutten om ons Hospice geschikt te houden voor de prima kwaliteit aan zorg en ondersteuning van
onze gastbewoners. Tijdens de open dag staan bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers klaar om u rond te
leiden en uw vragen te beantwoorden.
U bent van harte welkom!

Onze doelstelling blijft, samen met U: “LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN”.

Namens bestuur, coördinatoren en vrijwilligers,
Ron Hopman, voorzitter
Frans Backus, secretaris
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