Beverwijk, september 2019.

Nieuwsbrief voor alle donateurs
Graag willen wij u, net als in de voorgaande jaren, via deze nieuwsbrief informeren over onze Stichting
Hospice Groep Midden-Kennemerland (Hospice Beverwijk).
Vrijwilligers
De inzet van onze zeer betrokken en deskundige vrijwilligers voor de gastbewoners in onze Hospice
(Bijna-Thuis-Huis) en bij de mensen thuis is nog steeds onmisbaar; alleen door hen kan onze Hospice
organisatie zo goed functioneren. Gelukkig kunnen wij nog steeds op voldoende vrijwilligers rekenen om
de zorg en ondersteuning te verlenen, zodat wij aan mensen een zo goed mogelijke laatste levensfase
kunnen geven. Op dit moment hebben wij ongeveer 80 vrijwilligers; ruim 60 daarvan zijn actief in de
directe zorg en ondersteuning in de Hospice aan de Zeestraat in Beverwijk of bij mensen in hun eigen
thuissituatie. De anderen zijn actief in ondersteunende functies zoals koken, klussen in huis en tuin,
administratie, publiciteit en bestuur.
Onze Hospice is bij steeds meer mensen bekend en dat blijkt ook uit de grote behoefte aan zorg en
ondersteuning vanuit onze organisatie. Wij laten u graag weten welke aantallen mensen wij in de laatste
vier jaren hebben kunnen ondersteunen:
 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
 in 2018: 46 gastbewoners en bij 40 mensen thuisinzet
Weliswaar was in 2018 het aantal gastbewoners lager dan in 2017, maar het aantal dagen dat zij in onze
Hospice verbleven was hoger, waardoor de `bezettingsgraad’ met circa 91% duidelijk hoger was dan de
circa 78,5% in het jaar 2017; mensen verbleven in 2018 langer bij ons.
Coördinatoren en bestuur: afscheid en welkom
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat één van de grondleggers van ons Hospice,
coördinator Irene Alderliefste, met pensioen was gegaan en dat zij op 1 maart 2018 als coördinator is
opgevolgd door Jet Flesseman. In januari 2018 heeft onze andere coördinator, Margo Blank, na 8 jaar
elders een nieuwe functie gevonden. Zij is op 1 maart 2018 als coördinator opgevolgd door Janina Swart,
zodat ons team van coördinatoren weer compleet is.
Ook de samenstelling van het bestuur is veranderd; Frits Zoetmulder is na 13 jaar vanaf april 2018 als
penningmeester opgevolgd door Ben Henneman. Per 1 oktober a.s. zal onze voorzitter, Ron Hopman, zijn
bestuursfunctie na 7,5 jaar neerleggen. Hij blijft overigens als vrijwilliger actief. Als voorzitter wordt Ron
per 1 oktober opgevolgd door mevrouw Miekie Myburgh. Frits en Ron hebben elk een grote bijdrage
geleverd aan het structureel goed functioneren van onze organisatie.
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Donaties en sponsoring
Wij ontvangen gelukkig zeer regelmatig donaties en giften. Sommige donateurs geven ons elke maand
een bedrag, anderen doen dit jaarlijks. Ook ontvangen wij regelmatig donaties van familie of bekenden
van mensen die in onze Hospice of in hun eigen thuissituatie tijdens hun laatste levensfase verzorgd zijn.
Dit jaar hebben wij weer enkele grote donaties ontvangen van mensen en van organisaties; een enkele
anonieme grote donatie en ook donaties, die speciaal gegeven zijn ten behoeve van de vrijwilligers.
Dankzij de sponsoractie van ROPARUN hebben wij van hen twee nieuwe donaties ontvangen, waardoor
wij twee pompen voor de matrassen van de bedden konden aanschaffen en ook een koppelbed, waardoor
het mogelijk is dat een gastbewoner en zijn / haar naaste bij elkaar kunnen slapen.
Tot en met 2018 heeft Rabobank IJmond via hun Omgevingsfonds alle kosten voor training en scholing
van onze medewerkers betaald. In 2019 neemt het Fonds Sluyterman Van Loo deze kosten voor haar
rekening.
Voor al 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 Club Support 2019
In 2018 heeft Rabobank IJmond voor de laatste keer zijn jaarlijkse fietsdag georganiseerd. In 2019 heeft
de Rabobank een ander initiatief ontwikkeld: Rabo Club Support. Leden van de Rabobank kunnen vanaf
27 september tot en met 10 oktober hun stem uitbrengen op hun favoriete organisatie of club. Wij hebben
onze Hospice organisatie aangemeld en wij hopen dat ook u via de site van de Rabobank op ons wilt
stemmen.
Open Dag zaterdag 12 oktober 2019
Elk jaar doen wij mee aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg via een Open Dag, waarbij onze
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 12 oktober a.s.
Coördinatoren, vrijwilligers en bestuursleden staan die dag 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,
Dick Hornberg, vice-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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