Beverwijk, oktober 2020

Nieuwsbrief voor donateurs en voor familie van overleden gastbewoners
Graag willen wij u via deze nieuwsbrief informeren over onze Stichting Hospice Groep MiddenKennemerland (Hospice Beverwijk). In het verleden stuurden wij deze nieuwsbrief alleen naar onze vaste
donateurs; nu sturen wij deze ook naar de families van gastbewoners die in het afgelopen jaar in onze
Hospice zijn overleden. In die periode hebben mensen vaak een band opgebouwd met ons en daarom
willen wij ook hen informeren over ons reilen en zeilen in het afgelopen jaar.
Gastbewoners en thuisinzet
Onze Hospice is bij steeds meer mensen bekend en er is een grote behoefte aan zorg en ondersteuning
vanuit onze organisatie. Wij laten u graag weten hoeveel mensen wij in de laatste vier jaren hebben
kunnen ondersteunen:
 in 2016: 45 gastbewoners en bij 36 mensen hulp thuis geboden
 in 2017: 72 gastbewoners en bij 44 mensen hulp thuis geboden
 in 2018: 46 gastbewoners en bij 40 mensen hulp thuis geboden
 in 2019: 65 gastbewoners en bij 35 mensen hulp thuis geboden
Vrijwilligers en coördinatoren
Onze zeer betrokken en deskundige vrijwilligers staan centraal in de verzorging van de gastbewoners in
onze Hospice (Bijna-Thuis-Huis) en bij de mensen thuis. Om alle zorg en ondersteuning mogelijk te
maken hebben wij als bestuur bewondering en respect voor allen die zich als vrijwilliger of beroepsmatig
inzetten voor alle werkzaamheden binnen onze Hospice organisatie. Gelukkig kunnen wij nog steeds op
voldoende vrijwilligers rekenen om deze zorg en ondersteuning te verlenen, zodat wij aan mensen een zo
goed mogelijke laatste levensfase kunnen geven. Op dit moment hebben wij ongeveer 90 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 klussen in huis en tuin, administratie, publiciteit en bestuur.
Corona: extra zorg en maatregelen
Vanaf maart jl. is ook onze Hospice geconfronteerd met het coronavirus. Om onze gastbewoners en onze
vrijwilligers te beschermen zijn er extra maatregelen genomen om het virus buiten de deur te houden:
afstand houden waar mogelijk, minder mensen gelijktijdig op bezoek bij een gastbewoner, aanwezigheid
van medewerkers of bestuur alleen als het noodzakelijk is enzovoort. Tot nu toe is gelukkig alles goed
gegaan en willen onze vrijwilligers hun werk voortzetten. In deze moeilijke tijd vinden wij het
bewonderenswaardig dat slechts enkele vrijwilligers een pauze ingelast hebben vanwege leeftijd en hun
eigen gezondheid.
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Een ander gevolg van het virus is dat wij in 2020 geen Open Dag organiseren. Gewoonlijk hebben wij in
de maand oktober deze Open Dag in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.
Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer belangstellenden in ons gebouw aan de Zeestraat in Beverwijk
verwelkomen, zodat wij hen kunnen informeren over ons werk en onze missie.
Herdenkingsbijeenkomst:
Jaarlijks houden wij twee maal een herdenkingsbijeenkomst. Vanwege corona is besloten om dit jaar één
bijeenkomst te houden op een locatie waar voldoende ruimte is.
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 en ook
donaties, die speciaal gegeven zijn ten behoeve van de vrijwilligers. Aangezien onze Stichting een ANBI
status heeft, zijn giften en donaties aftrekbaar voor de belasting; binnen de daarvoor geldende regels
uiteraard. Een aantal mensen geeft ons gedurende 5 jaar een periodieke gift; via een ‘overeenkomst
periodieke gift in geld’ kan men dit voornemen vastleggen bij de Belastingdienst en daardoor is het
volledige bedrag gedurende die 5 jaar aftrekbaar voor de belastingen. Op onze website is hierover
informatie te vinden.
In 2019 heeft het Fonds Sluyterman van Loo alle kosten voor training en scholing van onze medewerkers
betaald. Ook voor het jaar 2020 heeft dit Fonds toegezegd ons in deze kosten te sponsoren. Via de actie
Club Support van Rabobank IJmond hebben wij in 2019 een groot bedrag ontvangen omdat veel mensen
hun stem op onze Hospice hebben uitgebracht. Vanaf 5 tot en met 25 oktober kunt u, als u uw bankzaken
bij de Rabobank doet en ook nog lid van die bank bent, ook dit jaar weer op onze Hospice stemmen. Via
de website van de bank is alle informatie beschikbaar en kunt u, als u dat nog niet bent, heel snel lid
worden; kost niets. U mag maximaal 2 stemmen op dezelfde organisatie uitbrengen en in totaal 5
stemmen.
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

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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