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KWETSBAAR
Met haar voeten in warme sloffen en een hand omhoog gestoken in een V-teken zit ze breed lachend,
ontspannen onderuitgezakt in een stoel. Zacht
licht uit de door haar zo geliefde zoutlampen verwarmt de ruimte. Deze foto van Marjolein in haar
kamer in het Hospice te Santpoort is zo vrolijk, dat
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ik wel moet glimlachen.

M

arjolein was coördinator van ons Hospice
sinds 2005 en daarvoor jarenlang vrijwilliger in
de zorg. Sinds september dit
jaar wist ze dat ze terminaal
ziek was. Dat bericht volgde op
een andere donderslag in juni,
toen Debby, ook coördinator in
ons Hospice, het nieuws moest
verwerken dat een ernstige
ziekte was terug gekomen.

Als Hospice weten wij, hoe kwetsbaar gezondheid is
en dat ziek worden het leven van onze gasten en hun
naasten volkomen verandert. Nu het in een paar maanden tijd twee mensen uit ons eigen kleine team van

' We weten hoe kwetsbaar
gezondheid is'
vaste Hospice krachten treft, schudden hun en onze
grondvesten.
Daar waar grondvesten rammelen, ontvouwt zich een
nieuwe orde. Zo ook bij ons. We bewaarden de rust,
rechtten onze rug en bereidden ons voor op woelige
tijden. Van alle kanten schoten vrijwilligers en medewerkers te hulp en werden de krachten gebundeld.
We willen er allemaal ZIJN. Voor Marjolein en Debby,

voor onze gasten, voor elkaar én voor deze organisatie.
Het verdriet maakt zichtbaar hoezeer we van mensen,
van elkaar en van dit werk houden. Ik zie – en het verwondert telkens weer - hoe verdriet en plezier in een
mens naast elkaar kunnen bestaan.
We bouwen aan nieuwe fundamenten. Een groep
kersverse zorgvrijwilligers wordt opgeleid, we hebben
genoten van een enorm succesvolle boekenactie, verwelkomden burgemeesters én startten een zoektocht
naar een nieuwe collega-coördinator. In deze Nieuwsbrief vindt u verschillende gebeurtenissen, die plaatsvonden de afgelopen maanden.
Marjolein en Debby hebben door ziekte afscheid moeten nemen van hun werk als coördinator maar onze
verbinding met hen blijft.
Met warme groet,
Pauline Jäger, directeur

Marjolein Rozenstraten
is op 30 november jl. overleden
Zij is voor altijd in ons Hart

Hospice in het Nieuws
De Heemsteder, 29 augustus 2018

Haarlems Dagblad, 20 oktober 2018
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v.l.n.r. Astrid Nienhuis (burgemeester
Heemstede), Anne de Wit (Hospice)
en Sjaak Struijf (wethouder).

j.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl

Haarlem ✱ De cirkel is rond voor
Yvonne Boots. Na 27 jaar als verpleegkundige in het AMC te hebben
gewerkt met te vroeg geborenen
werkt zij nu als zorgcoördinator in
het hospice. ,,Er zijn veel overeenkomsten als het gaat om de kwetsbaarheid van mensen, of het nu de
ouders zijn van pasgeborenen of
mensen en hun naasten aan het einde van hun leven.’’
We fietsen door de Haarlemmerhout naar de Leidsebuurt voor een
intakegesprek. Een 94-jarige man
is vorige week ontslagen uit het
ziekenhuis en wil zijn laatste levensdagen thuis met zijn naasten
doorbrengen. Vrijwilligers van het
hospice worden ook daar ingezet,
hoewel dat nog niet algemeen
bekend is. De dochter werd er op
gewezen door medewerkers van
buurthuis Trionk en kreeg vrijwel
direct een reactie op haar vraag. Als
coördinator luistert Yvonne naar
hun verhaal en kijkt welke bijdrage
het hospice kan leveren.

BURGEMEESTER VAN HAARLEM BRENGT
BEZOEK AAN HOSPICE HAARLEM
Dinsdag 25 september jl. bezocht de heer
Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, het Hospice aan de Zuiderhoutlaan
10 op de grens van Haarlem en Heemstede. Het Hospice vormt een belangrijke
voorziening voor de burgers van Haarlem, Heemstede en omliggende gemeenten en verdient daarom alle aandacht en
betrokkenheid van de verschillende gemeentebesturen.
De heer Wienen werd verwelkomd door Pauline Jäger, directeur van Hospice Haarlem e.o. In de huiskamer op de begane grond ontspon zich een geanimeerd gesprek over de missie van het Hospice en de
persoonlijke betrokkenheid van de burgemeester bij
het Hospice. Maar ook over de inzet van al die vrijwilligers, die het Hospice laten leven. Zij maken het mogelijk mensen hun laatste dagen in een liefdevolle
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In de woonkamer van het kleine
arbeiderswoning neemt het grote
bed een belangrijke plek in. Zoon
en dochter vertellen over hun vader die zich ondanks zijn enorme
benauwdheid - hij ligt aan het
zuurstof - ook niet onbetuigd laat.
Dochter: ,,Zestig jaar geleden is hij
hier komen wonen en hij wil absoluut ook thuis overlijden. We blijven thuis, hè pap.’’
De wijkverpleging levert nachtzorg
en komt drie keer per dag ook nog
kort langs. Zoon en dochter hebben allebei een baan, maar weten
hun roosters zo in te delen dat ze
overdag en ’s avonds zo veel mogelijk aanwezig zijn. In het saamhorige buurtje weten veel andere
bewoners wanneer ze er moeten
staan. Of alleen tussen twaalf en
drie op de doordeweekse middagen
iemand van het hospice zou kunnen komen, is de vraag. Na een
eerste observatie van de man verzekert Yvonne zich daar volledig voor
in te zetten. ,,Ik wil naar huis’’,
klinkt het zachtjes vanuit het bed.
De zoon fluistert me toe: ,,Hij weet
wel dat hij thuis is, hoor. Maar hij
bedoelt iets anders.’’ Hij werpt de
blik omhoog.

Het levensverhaal van de man
komt op tafel. Zijn werk, hobby’s,
interesses, belangrijke gebeurtenissen als het overlijden van zijn
vrouw en een andere dochter. Dat
hij zijn dementerende vrouw tot
het laatste moment thuis helemaal
verzorgde. Nu krijgt hij af en toe
nog een borreltje maar hij mag
vanwege de zuurstoftoediening
niet meer roken. Een harinkje of
een ijsje kan hem nog even blij
maken. Dochter: ,,Hij is nooit ziek
geweest. Twee weken geleden liep
hij hier de trap nog op.’’ Zoon:
,,Het lichaam is op maar de geest
nog niet. Hij hoopt dat het allemaal een beetje zal opschieten.’’
Vanuit het bed klinkt de vraag wat
we allemaal aan het regelen zijn.
Dochter: ,,Elke middag komt er
iemand bij je zitten, zodat ik kan
gaan werken.’’ Vader: ,,Dat is goed.
Als hij maar niet voor Ajax is.’’
Zoon en dochter zijn verbijsterd als
ze van Yvonne horen dat ze niets
voor de hospicezorg hoeven te
betalen. Zoon: ,,Maar wij willen
dan in ieder geval wel een eigen
bijdrage geven.’’
Terug fietsend door de Haarlemmerhout koestert Yvonne de rust

Coördinator Yvonne. ,,Als ik door de Haarlemmerhout fiets dan is het even pfffff.’’
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Armen om
je heen in
het hospice
Jacob van der Meulen

Persbericht
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In een prachtige stadsvilla aan de Zuiderhoutlaan
begeleiden medewerkers en vrijwilligers van de
Stichting Hospice Haarlem en omstreken mensen in
hun laatste levensfase. Daarnaast gaan ze op
verzoek naar terminaal zieken toe als deze er voor
kiezen om thuis te overlijden. Deze krant mocht een
halve dag meekijken in het hospice. Sommige
mensen die meewerkten wilden graag anoniem
blijven. Meer info: www.hospicehaarlemeo.nl

’Het gaat hier om
diepgang en
overigens ook
om humor’

Mevrouw Klare (rechts) deelt de lunch deelt met de medewerkers van het hospice.

en de frisse lucht. ,,Deze gesprekken gaan ergens over. Ik vraag
zoveel mogelijk door over wat
mensen bezighoudt, wat ze hebben
gedaan, hun levensfilosofie of
geloof. Dan krijg ik ook duidelijk
welke vrijwilliger ik het beste aan
deze man kan koppelen. Dit is
even mijn zuurstofmoment. Als ik
hier fiets dan is het even pfffff.’’
Tiny Klare (84) en haar dochter
Yvonne zitten in het hospice aan
bij de middagmaaltijd met vrijwilligers en beroepskrachten van het
hospice aan de Zuiderhoutlaan.
Kort tevoren vertelde mevrouw
Klare nog op de kamer die ze vorige week betrok: ,,Ik woonde als
weduwvrouw nog zelfstandig en
was nooit ziek. Drie weken geleden
werd ik in het ziekenhuis opgenomen met allerlei ontstekingen in
luchtwegen en darmen. Ik wilde
daarna weer naar huis maar dat
kon niet en ik was niet tevreden
over de zorg die ik daarna in het
verzorgingshuis kreeg. Toen kon ik
hier terecht. Ik kan het niet uitstaan dat het allemaal zo snel achteruit gaat. Je wil alles zelf doen
zoals je gewend was. Maar nu moet
ik steeds meer uit handen geven en
dat is moeilijk. Het kost tijd maar
ik begin het een beetje te aanvaarden.’’
Carolien Harleman heeft zich als
verpleegkundige gespecialiseerd in
terminale zorg en werkt sinds drie
jaar in het Haarlemse hospice. Net

als de meeste andere verpleegkundigen en vrijwilligers is ze de vijftig al gepasseerd. ,,Een beetje levenservaring is belangrijk in deze
fase. Als je gaat sterven word je
teruggeworpen op jezelf en heb je
geen behoefte meer aan ego-dingetjes of loze woorden. Het gaat hier
om diepgang en overigens ook om
humor, hoor! Bij iedereen is het
sterfproces uniek en daarom is het
belangrijk zo veel mogelijk over
iemands achtergrond te weten. Er
moet contact zijn en vertrouwen.
Dat onze gasten echt weten dat we
voor ze zorgen. Dat er over hun
gewaakt wordt, ook als ze langzaam wegzakken. We houden je
goed in de gaten, zeg ik altijd.’’

Betekenen
Ria Verhagen (68) zag acht jaar
geleden bij een info-stand aan de
Binnenweg een foldertje over vrijwilligerswerk in een hospice. ,,Ik
heb steeds in mijn achterhoofd
gehouden dat ik dat wel eens wilde
gaan doen. Net als de meeste anderen van de 110 vrijwilligers van dit
hospice heb ik geen zorgachtergrond, maar ik zie hoe ontzettend
zinvol dit werk is. Als je niet meer
werkt kun je natuurlijk veel tijd
aan jezelf besteden maar je kunt
ook iets voor de ander gaan betekenen. Ik werk hier twee keer vier
uur per week. Het is soms zwaar
maar je krijgt er ook ontzettend
veel voor terug.’’

FOTO’S UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

De afscheidskaart van Irene (’bijna
79’) staat al op het kastje in haar
kamer. De begrafenis heeft ze geregeld. Ze wil de regie in handen
hebben, maakt ze duidelijk. Na het
overlijden van haar man besloot ze
zelf ook afscheid van het leven te
nemen. Een proces dat toch nog
twee jaar heeft geduurd.

Liefdevol
De afgelopen weken vertelde ze
haar vrienden en vriendinnen familie heeft ze niet meer - dat
haar tijd was gekomen. ,,Elke
avond kwamen mensen met wijn
en nootjes om met me te praten. Ik
had mijn handen vol om hun te
troosten. Terwijl ik eigenlijk zelf
troost nodig had. Ik wilde twee
armen om me heen. Daarom koos
ik voor het hospice. Slechts twee
mensen uit mijn nabijheid weten
dat ik hier ben en dat hou ik ook
zo. De anderen krijgen wel de
kaart. Toen ik hier een paar dagen
geleden kwam, hadden ze speciaal
voor mij een sigaretje, een wijntje
en een heerlijk kroketje gehaald.
Het was een feestavond. Daarna
ben ik gestopt met eten en drinken. Het is hier heerlijk. Ze worden
niet boos als ik niks drink. Als ik
op de knop druk zijn ze binnen
een minuut bij me. Zo liefdevol en
zo intens.’’
De kaart is de dag na dit gesprek
verstuurd. Irene is rustig en op
eigen kracht gestorven.

Vrijwilligster Ria aan bed bij Irene. ,,Het is soms zwaar maar je krijgt er ook ontzettend veel voor terug.’’

Haarlems Dagblad, 26 september 2018

Jos Wienen

omgeving door te laten brengen. Hun naasten zijn
daar vaak meer dan dankbaar voor.
Later kreeg hij een korte rondleiding door het huis.
Hij maakte kennis met een van de gasten, kon een
van de kamers bekijken en sprak ook met diverse vrijwilligers, die op dat moment dienst hadden.
Duidelijk is dat deze burgemeester hart heeft voor dit
Hospice. Stichting Hospice Groep Haarlem Groep e.o.
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Een gesprek met Arno Koek
DE MAN ACHTER DE BOEKENACTIE

Heel hartelijk dank, dat u ook in 2018 naast
onze vrijwilligers heeft gestaan in de zorg
voor terminaal zieke mensen.
We wensen u een fijne Kerst en een mooi 2019!

Achter in de winkel worden we ontvangen
door Arno Koek, eigenaar van Boekhandel
Blokker aan de Binnenweg in Heemstede.
Arno heeft in september jl. voor de tweede
keer een boekenactie georganiseerd ten bate
van het Hospice. We zijn nieuwsgierig naar
wat hem bewogen heeft zich hiervoor in te
zetten en wat er allemaal bij kwam kijken.
Arno vertelt, dat hij al lang voor de eerste boekenactie
in september 2014 met het idee rondliep om zoiets te
organiseren. Er kwamen regelmatig klanten in de winkel,
die ‘klaagden’ dat ze geen ruimte meer in hun boekenkasten hadden. En toen in het voorjaar van 2014 iemand
van het Hospice bij hem binnenliep of hij iets voor het
nieuwe Hospicepand aan de Zuiderhoutlaan kon betekenen was de link gauw gelegd. Een prachtig, zinvol en
lokaal doel, waar iedereen een goed gevoel bij krijgt.
Het hielp dit jaar zeker, dat hij de boekenactie vier jaar
terug ook al had georganiseerd. Even een mailtje naar
Brantjes voor een gratis container. ‘Doe
je weer mee? Het is weer voor het Hospice!’ Vijf minuten later: ‘Ja, natuurlijk!’ Zo
ging het ook met Leo Pel met de acht
gratis marktkramen. En met de vergunningen van de gemeente, ook kosteloos! En tenslotte met B&B printoffice, die de banieren
om niet heeft geprint.

Beste Donateurs, Hospice-wijkteam,
wijk- en transferverpleegkundigen en artsen,

Afscheid
Gabriëlle Konings

Arno Koek in actie

Wat kwam er nog meer bij kijken? De pers werd bestookt
met persberichten, uitnodigingen om de boekenactie te
komen verslaan, interviews af te nemen, etc. Drie ochtenden kregen de burgers van Heemstede, Haarlem en
omgeving de gelegenheid om hun
tweedehands boeken in te leveren.
Totaal waren dat er ruim 30.000 stuks!
De daarop volgende zeven hele dagen
werden de boeken door 25 vrijwilligers
van het Hospice en even zo veel bevriende klanten van de boekhandel verkocht. Bijzonder
was, dat de burgemeester van Heemstede, Astrid Nienhuis, en haar drie wethouders een ochtend en middag
kwamen helpen bij de verkoop. Heemsteeds gemeenteraadslid, Olav Lommerse, was er bijna dagelijks om de
boeken ’s ochtends uit de container op de stands uit te
stallen en aan het eind van de middag de dozen en de
kratten weer de container in te sjouwen.
En Arno? Zonder onbescheiden te willen zijn, wanneer
is de volgende boekenactie? Want wij lusten er wel pap
van, dat snap je wel. Arno: ‘Nou, over drie of vier jaar zijn
we er allemaal wel weer aan toe. Er zijn allerlei mooie
ideeën om het tegen die tijd nog leuker en inspirerender
te maken. Iedereen is zó enthousiast.’

Een prachtig, zinvol
en lokaal doel

Weet u het nog? Eind augustus
2016 zouden we groots afscheid
gaan nemen van onze toenmalige
directeur, Gabriëlle Konings. Zij had
ervoor gekozen zich als ZZP-er verder te gaan ontplooien in het geven van trainingen, coaching en
advisering.
Velen van u hebben ter gelegenheid van haar afscheid bijgedragen aan een cadeau. Dat
werd een lantaarnpaal, die geplaatst moest worden op
een donker plekje van de parkeerplaats van het Hospice,
zodat vrijwilligers en bezoekers veilig met auto of fiets in
en uit konden rijden. Typisch een cadeau voor (en van)
Gabrielle: praktisch, esthetisch en
symbolisch. De lantaarnpaal is het
afgelopen jaar reeds geplaatst en
Gabrielle liet weten daar heel blij
mee te zijn.
Haar afscheid in 2016 ging echter niet door. Twee weken ervoor
openbaarde zich een ernstige
ziekte, die een ingrijpende operatie noodzakelijk maakte. Gelukkig
is zij daarvan hersteld en is zij weer
volop aan het werk, als ZZP-er.
Op 2 november jl. hebben we als
organisatie eindelijk echt afscheid
van Gabrielle kunnen nemen met een soort DWDD-tafel,
waarin zij centraal stond en herinneringen aan haar 19-jarige
dienstverband werden opgehaald. Zelf besloot zij de avond
met een voor haar zo kenmerkende toespraak, waarin zij op
haast religieuze wijze op zoek ging naar de zin van ons zijn
in relatie tot ons werk in het Hospice. Mooi!
Dank voor alles, Gabriëlle.

Lieve mensen van het Hospice,
Wij vinden het een fijne gedachte
dat Pien op zo’n rustige manier is
overleden en dat ik daarbij aanwezig
kon zijn. Dankzij jullie goede en
liefdevolle zorgen heeft zij deze vijf
en een halve week meer genoten,
dan in de afgelopen vijf jaar dat zij
haar man Wim moest missen. Wij
hebben er vrede mee dat zij in deze
omgeving haar ogen mocht sluiten.
Dank jullie wel daarvoor, ook
namens mijn broer, schoonzus
en mijn man.
Lieve groet, Minke Helder
In het kader van de privacy zijn
de namen aangepast

Anja Roelofs en Anne de Wit-Zuidema, PR-groep
Ria Verhagen, Inge Oort (vrijwilligers Hospice) en klant
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Nieuwe vrijwilligers
in het Hospice
JOLIEN DE ROOIJ EN JAAP VERHOEVEN

We zitten in de vergaderruimte op de
zolderverdieping van het Hospice en hebben een boeiend gesprek met Jolien en Jaap
over hun achtergrond, motivatie en hun ervaringen tot nu toe met de opleiding tot vrijwilliger in het Hospice.
Jolien (51 jaar) vertelt als eerste over haar geschiedenis.
Als 8-jarige had ze drie grote wensen voor de toekomst:
werken in de verpleging, trouwen en kinderen krijgen.
Dat is allemaal gelukt! Ze werkte jarenlang fulltime in de
verpleging toen haar vader ernstig ziek werd. Vijfeneenhalf jaar heeft ze met haar familie voor hem gezorgd. Kort
daarna openbaarde zich bij haar acuut reuma. Zij kon niet
meer in de verpleging werken, maar wel als patiëntenfamiliebegeleidster in een Amsterdams ziekenhuis. Sinds
zeven jaar werkt zij met veel plezier als vrijwilliger met
vluchtelingen.
Jaap (66 jaar) heeft een hele andere achtergrond. Hij
heeft rechten gestudeerd met als specialisatie criminologie. Hij heeft 15 jaar gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming en daarna tot zijn pensioen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Naast zijn werk bij de IND

' De opleiding is heel professioneel,
zorgvuldig en integer. '
is hij een opleiding Transactionele Analyse gaan volgen.
Hij werd toen coach/begeleider voor medewerkers. Na
zijn pensionering was hij toe aan iets heel nieuws. En dat
werd het Hospice. Vier sleutelbegrippen hebben hem tot
deze keuze gebracht: betekenisvol, zinvol, maatschappelijk relevant en dankbaar werk. ‘Toen ik jonger was had
ik deze keuze nooit kunnen maken. Ik kan nu mijn geschiedenis functioneel aanwenden in het contact met de
gasten in het Hospice. De dood staat niet meer zo ver van
mij af als vroeger.’
Jolien had zo’n 15 jaar terug al de wens om als vrijwilliger
in een Hospice te gaan werken. ‘Door allerlei omstandigheden is het er nu pas van gekomen. Toen ik hier voor het
6

WEETJES

30 jaar Hospice Haarlem

eerst binnenkwam dacht ik: hier wil ik zijn en hier wil ik
onderdeel van uitmaken.’
Op de vraag hoe het is om weer in opleiding te zijn roept
Jaap meteen: ‘Héérlijk. Ik smul er van!’ Jolien zegt: ‘Het
voelt niet als een opleiding. Het zijn stuk voor stuk persoonlijke, inspirerende bijeenkomsten.’ Het is heel professioneel, voldoende luchtig, integer, zorgvuldig en veilig.
‘We gaan iedere keer weer vervuld naar huis!’
Anja Roelofs en Anne de Wit-Zuidema, PR-groep
Tijdens mijn allereerste meeloopdienst overleed een
van de gasten.
Ik vond de afscheidsceremonie die daarna volgde
heel passend en waardig. Allereerst werd er een kaars
in de hal aangestoken. Na de noodzakelijke handelingen kreeg de overledene op de brancard de kleurrijke,
door vrijwilligers gemaakte sprei over zich heen, die
speciaal voor deze situatie wordt gebruikt. Als ware
het een laatste omarming door het huis.
De overledene werd uitgeleide gedaan door alle aanwezige vrijwilligers en medewerkers. Naasten waren
er in dit geval niet. Na een minuut stilte in de hal liep
iedereen mee naar buiten. Allen bleven staan tot de
rouwauto de verkeerslichten op de Zuiderhoutlaan
voorbij was. Terug in de hal werd de kaars weer gedoofd.
Jaap Verhoeven, vrijwilliger in opleiding

Het was 1989 toen de eerste vrijwilligers
terminaal zieke mensen in Haarlem en omgeving gingen bijstaan. Pioniers waren het,
want Hospice Haarlem was een van de eerste in Nederland. In dertig jaar tijd heeft het
Hospice duizenden mensen mogen ondersteunen. Dat willen wij vieren met iedereen
die het Hospice een warm hart toedraagt op
maandag 27 mei tussen 16:30-19:30 uur.
Verdere informatie volgt in het voorjaar van
2019, maar we hopen dat u het plekje alvast
in uw agenda reserveert.

Website Nieuws
Een bezoekje aan de website
van het Hospice
www.hospicehaarlemeo.nl is
soms de eerste kennismaking
met het Hospice. We werken er
daarom continu aan om de site
te verbeteren. Dit jaar is de katern

‘Nieuws’ nieuw leven ingeblazen
en het resultaat is echt uw bezoekje waard. U treft er telkens
weer nieuwe wetenswaardigheden over het Hospice.
Hospicevrijwilligerskoor
Na enkele jaren stil geweest te
zijn, laat het Hospicekoor weer

‘Jullie hebben de mooiste kraam
en verdienen daarmee de hoofdprijs! Een gratis fotoreportage van
het Hospice vrijwilligerswerk, te
maken door fotogroep In the Picture.’ Wat een verrassing! Twee van
onze vrijwilligers namen de prijs
van zich horen. Onder leiding van
Riemke Zuidema studeren zo’n
20 vrijwilligers meerstemmig een
aantal kerstliederen in om die op
kerstavond voor de gasten en hun
naasten in het Hospicehuis zacht
en ingetogen ten gehore te brengen.
Hospice In the Picture
Op zondag 1 juli jl. stond het
Hospice met een stand op de
vrijwilligersmarkt. Hij was prachtig versierd met zonnebloemen,
informatiemateriaal en bevrouwd
met fantastische vrijwilligers. Plotseling stond een van de organisatoren van de markt voor ons.

trots in ontvangst. Inmiddels hebben er al verschillende fotoshoots
plaatsgevonden en de prachtige
foto’s gaan we zeker gebruiken
om ons mooie werk uit te dragen.
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CONTACT
Bijna Thuis Huis Haarlem
Zuiderhoutlaan 10
2012 PJ Haarlem
Telefoon coördinatie:
(023) 303 43 43
(023) 303 43 45
De coördinatie is op deze nummers
te bereiken tijdens kantooruren.
Indien u een dringende vraag heeft
kunt u ons ook ’s avonds en in het
weekend op deze nummers
bereiken.

Hoe kunt u ons helpen?
Spreekt het werk van het Hospice u aan en wilt u ons
ondersteunen? U zou ons er geweldig mee helpen!
• U kunt zich opgeven als donateur van de Stichting.
• U kunt ons eenmalig een schenking doen
• U kunt ons periodiek een schenking doen
• U kunt een legaat opstellen
Alle donaties, giften, schenkingen en legaten zijn van harte welkom
op NL22 ABNA 0560199996 t.n.v. Stichting Steunfonds Hospice Groep
Haarlem e.o.

Telefoon begane grond:
(023) 303 43 41
Telefoon 1e verdieping:
(023) 303 43 42

Omdat onze Stichting een ANBI-status heeft zijn uw giften onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Voor meer informatie kunt u terecht op
onze website: www.hospicehaarlemeo.nl

Website www.hospicehaarlemeo.nl
E-mail info@hospicehaarlemeo.nl

We staan u ook heel graag persoonlijk te woord. Aarzel niet om ons te bellen
op telefoonnummer 023-3034343 of een mail te sturen naar
administratie@hospicehaarlemeo.nl

De stichting heeft een ANBI status
KvK nummer 41224742
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Wilt u zich aan- of afmelden voor
deze Nieuwsbrief? Dat kan heel
eenvoudig met een e-mail naar:
administratie@hospicehaarlemeo.nl

