Beverwijk, september 2018.

Nieuwsbrief voor alle donateurs
Graag willen wij u, zoals gebruikelijk, via deze jaarlijkse nieuwsbrief informeren over onze Stichting
Hospice Groep Midden-Kennemerland, oftewel de Hospice Beverwijk.
Vrijwilligers
Zoals u weet is de inzet van onze zeer betrokken en deskundige vrijwilligers voor de gastbewoners in ons
Hospice (Bijna-Thuis-Huis) en bij de mensen thuis onmisbaar. Gelukkig kunnen wij op voldoende
vrijwilligers rekenen om de zorg en ondersteuning te verlenen, zodat wij aan mensen een zo goed
mogelijke laatste levensfase kunnen geven. Natuurlijk zijn er elk jaar mensen die, vaak na vele jaren
inzet, stoppen met hun werk in de Hospice, maar wij vinden gelukkig altijd weer nieuwe vrijwilligers. Op
dit moment hebben wij ongeveer 85 vrijwilligers; ruim 60 daarvan zijn actief in de directe zorg of bij
mensen thuis. De anderen zijn actief in ondersteunende functies zoals koken, boodschappen, klussen,
tuin, administratie, publiciteit en bestuur.
Dat er nog steeds een grote behoefte is aan de zorg en ondersteuning vanuit onze organisatie, blijkt wel
uit de aantallen mensen die wij in de laatste vier jaren hebben kunnen ondersteunen:
 in 2014: 66 gastbewoners en bij 46 mensen thuisinzet
 in 2015: 60 gastbewoners en bij 39 mensen thuisinzet
 in 2016: 45 gastbewoners en bij 36 mensen thuisinzet
 in 2017: 72 gastbewoners en bij 44 mensen thuisinzet
Het aantal gastbewoners was in 2017 hoger dan in 2016, maar het aantal dagen dat zij in ons Hospice
verbleven was minder, waardoor onze `bezettingsgraad’ met circa 78,5% lager was dan de circa 95% in
het jaar 2016.
Afscheid en welkom
Op 1 maart 2018 is één van de grondleggers van ons Hospice, coördinator Irene Alderliefste, met
pensioen gegaan. Vanaf het allereerste begin heeft zij met ongelooflijk veel energie en een zeer grote
betrokkenheid samen met anderen de basis gelegd voor de huidige Hospice Beverwijk. Onder de regie
van Irene zelf hebben wij tijdens een heel mooie bijeenkomst warm afscheid van haar genomen. Zij had
zelf een aantal mensen gevraagd om een bijdrage te leveren in de vorm van een gedicht, een voorval uit
haar geschiedenis bij ons of een lied. Zij hield niet van toespraken en het is, op een kleine onvermijdelijke
bijdrage van onze voorzitter na, haar ook gelukt om die te vermijden. Op 1 maart 2018 is haar opvolgster,
Jet Flesseman, deel uit gaan maken van ons team van coördinatoren. Met haar veelzijdige ervaring in de
gezondheidszorg en haar warme persoonlijkheid past zij prima in ons Hospice en zij heeft, na een korte
inwerkperiode, al een vaste aanstelling gekregen. Op de Open Dag op 13 oktober a.s. kunt u met haar
kennismaken.
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Donaties en sponsoring
Onze stichting ontvangt zeer regelmatig nieuwe donaties en giften, ook in het afgelopen jaar. Een paar
donateurs geven ons elke maand een bedrag, anderen doen dit jaarlijks. Daarnaast ontvangen wij
regelmatig donaties van familie of bekenden van mensen die in ons Hospice of in hun eigen thuissituatie
in hun laatste levensfase verzorgd zijn. Dit jaar hebben wij ook weer enkele grote donaties ontvangen van
mensen en van organisaties die speciaal een actie voor onze Hospice-organisatie hebben gehouden.
Donaties, die speciaal gegeven zijn ten behoeve van de vrijwilligers, worden ook uitsluitend bestemd
voor onze vrijwilligers, o.a. voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag in september. Dankzij een mooie donatie
van Roparun kunnen wij vier nieuwe bedden aanschaffen voor onze gastbewoners, die het mogelijk
maken dat zij laag in en uit bed geholpen kunnen worden als dat nodig of gewenst is.
Voor uw giften en donaties zijn wij u zeer erkentelijk en wij bedanken u daarvoor hartelijk. Wij blijven
voor een deel van onze kosten afhankelijk van donaties en giften en 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 of via onze website www.hospice-beverwijk.nl

Rabo fietsdag 10 juni 2018
Ook in 2018 hebben wij met velen deelgenomen aan de fietsdag die Rabobank IJmond al een aantal jaren
organiseert. Die fietstocht is bestemd voor iedereen. De deelnemers verdienen per persoon een bedrag ten
behoeve van een vereniging of stichting, die voldoet aan de voorwaarden van de Rabobank. Dit jaar
hebben wij van de Rabobank een bedrag van € 212,50 mogen ontvangen. Misschien een idee voor u om
volgend jaar ook mee te fietsen t.b.v. ons Hospice?
Open Dag zaterdag 13 oktober 2018
Elk jaar doen wij mee aan de Internationale Dag van de Palliatieve zorg via een Open Dag, waarbij ons
Hospice aan de Zeestraat voor alle geïnteresseerden open zal zijn. Hiermee bieden wij de gelegenheid om
een indruk te krijgen van het huis en onze manier van werken, die gericht is op kwaliteit van leven in een
laatste levensfase. U bent van harte welkom van 12.00 uur tot 16.00 uur op zaterdag 13 oktober a.s.
Tijdens de Open Dag staan bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers klaar om u rond te leiden en uw
vragen te beantwoorden.
Onze doelstelling blijft, samen met U: “LAAT NIEMAND IN EENZAAMHEID STERVEN”.

Namens bestuur, coördinatoren en vrijwilligers,
Ron Hopman, voorzitter

Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland
Zeestraat 92, 1942 AT Beverwijk
Telefoon: 0251-218316
E-mail: info@hospice-beverwijk.nl
Website: www.hospice-beverwijk.nl
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