Beverwijk, november 2021

Nieuwsbrief voor alle donateurs
Graag willen wij u in onze jaarlijkse nieuwsbrief weer informeren over ons wel en wee. Net als in de
vorige jaren sturen we deze nieuwsbrief naar onze vaste donateurs.
Gastbewoners en thuisinzet
Onze Hospice is bij steeds meer mensen bekend en er is een grote behoefte aan zorg en ondersteuning
vanuit onze organisatie. In het afgelopen jaar hebben wij ongeveer 60 mensen niet als gastbewoner
kunnen opnemen omdat onze 4 kamers al bewoond werden. Deze 4 kamers voor onze gastbewoners
waren namelijk zeer goed bezet (bijna 90 %) In de laatste vier jaren hebben wij de volgende aantallen
mensen kunnen ondersteunen:
• 2017: 72 gastbewoners en bij 44 mensen thuis ondersteuning gegeven
• 2018: 46 gastbewoners en bij 40 mensen thuis ondersteuning gegeven
• 2019: 65 gastbewoners en bij 35 mensen thuis ondersteuning gegeven
• 2020: 58 gastbewoners en bij 45 mensen thuis ondersteuning gegeven
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. Wij als bestuur hebben bewondering en respect
voor allen die zich als vrijwilliger of beroepsmatig inzetten voor alle werkzaamheden binnen onze
Hospice organisatie. Daarmee maken zij het mogelijk om de zorg en ondersteuning te geven aan onze
gastbewoners en aan mensen thuis en hun naasten. Gelukkig kunnen wij nog steeds op voldoende
vrijwilligers rekenen. Hierdoor kunnen wij aan mensen, in hun laatste levensfase, goede zorg en
begeleiding geven. Op dit moment hebben wij ongeveer 80 vrijwilligers; ruim 60 daarvan zijn actief in de
directe zorg en ondersteuning aan de gastbewoners 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.
Ontwikkelingen in ons werk en ons gebouw
Vanaf maart 2020 heeft het coronavirus ook invloed op de zorg en activiteiten in onze Hospice. Gelukkig
hebben we op geen enkel moment onze Hospice moeten sluiten. De maatregelen waarmee gastbewoners,
hun naasten en onze vrijwilligers rekening moesten houden, hebben voldoende veiligheid kunnen geven.
Hopelijk blijft dit zo.
In de gesprekken met de gemeenten in ons werkgebied, Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest, is
diverse keren de vraag gesteld of wij naast de hospicezorg ook logeerzorg (ook respijtzorg genoemd)
zouden kunnen bieden. Ook enkele zorgorganisaties hebben aan ons deze vraag gesteld. Wij zijn daarop
tot nu toe niet positief ingegaan omdat wij in onze 4 gastenkamers uitsluitend zorg en ondersteuning
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willen blijven geven aan mensen die terminaal ziek zijn. Dat is immers ons doel en onze missie: “Laat
niemand in eenzaamheid sterven.”
Niet alleen de vraag van omliggende gemeenten maar ook de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen
hebben ons doen besluiten om de 1e verdieping van ons gebouw geschikt te maken voor het bieden van
logeerzorg (2 kamers). Als deze kamers niet daarvoor gebruikt worden, dan kunnen die kamers ook
gebruikt worden voor hospicezorg, als dat nodig is. Onze vriendenstichting, El Ombũ, die ook eigenaar is
van het gebouw, wil het gebouw daarvoor aanpassen; daarbij zal ook een lift naar de 1e verdieping
ingebouwd worden. Wij hopen in de loop van 2022 de verbouwing klaar te hebben.
Open Dag op 20 november a.s.
Op zaterdag 20 november a.s. organiseren wij een Open Dag in onze Hospice aan de Zeestraat in
Beverwijk. Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur bent u hartelijk welkom om ons te bezoeken en met ons te
praten over ons werk en alles dat daarbij komt kijken. Wij zullen hiervoor ook de aandacht van de
regionale media proberen te krijgen. U kunt natuurlijk ook familie, vrienden of bekenden hierover
informeren.
Donaties en sponsoring
Nadat in 2020 de gemeente Beverwijk ons al subsidie heeft gegeven, hebben in 2021 alle 4 gemeenten
ons eenmalig subsidie gegeven. Wij zijn daarmee natuurlijk heel blij. We zijn met de 4 gemeenten in
gesprek zijn om in de komende jaren de Hospice voor sommige kosten te subsidiëren. Daarnaast praten
we met de gemeenten ook over de respijtzorg/logeerzorg die wij kunnen aanbieden.
Net als in 2019 en 2020 hebben wij meegedaan aan de actie ClubSupport van Rabobank Haarlem –
IJmond; wij hopen weer op een mooi bedrag en dat veel mensen hun stem op onze Hospice hebben
uitgebracht. In de 1e helft van november weten we meer. We hebben ook dit jaar van onze vaste donateurs
weer mooie bedragen ontvangen. Ook vanuit een actie van Westerhout Challenge en namens de
100-jarige Odd Fellows Beverwijk hebben wij mooie donaties mogen ontvangen. Net als in het vorige
jaar heeft het Fonds Sluyterman van Loo toegezegd om ook in 2021 de kosten van training en scholing
van onze vrijwilligers te sponsoren.
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
Namens bestuur, coördinatoren en vrijwilligers,
Dick Hornberg, vicevoorzitter

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