
Prins Mauritsstraat 4

1462 JJ Middenbeemster

Telefoon: 0299 - 68 20 20

info@hospiceleeghwater.nl

www.hospiceleeghwater.nl

Maart 2022

Prins Mauritsstraat 4

1462 JJ Middenbeemster

Telefoon: 0299 - 68 20 20

info@hospiceleeghwater.nl

www.hospiceleeghwater.nl

NIEUWSBRIEF 54
 IN DIT NUMMER 

2 Van de bestuurstafel

3-4 Interview met José Bernhard 

5-6 Interview met Tineke Slot
 
7 Brandtrainingen goed bezocht

8 Gedicht HANDEN

9 GULLE GIFTEN:
 Handicare traplift
 Jammetjes van Rob

10 Bezoekersaantal social media groeit
 Digitaal doneren aan het Hospice

11 Even voorstellen

12 Help het hospice helpen

mailto:info%40hospiceleeghwater.nl%0D?subject=
http://www.hospiceleeghwater.nl


22

VAN DE BESTUURSTAFEL

AFSCHEID

‘Als scheidend bestuurslid leek het ons een goed idee om jou voor 
het voetlicht te brengen met een voorwoord’, mailde de redactie van 
de Nieuwsbrief mij. Dat vond ik ook; beter laat dan nooit. Na twee 
keer een periode van vier jaar neem ik deze zomer inderdaad af-
scheid. Nóg vier jaar mag statutair, maar dan ben ik 76, en met mijn 
geheugen en familiaire genen is dat voorspelbaar, is vooral voor het 
hospice, niet goed.

Acht jaar geleden – koud met pensioen - werd ik door een van de vrij-
willigers getipt over een vacature in het bestuur. Maar ik begreep ge-
vraagd en belde Peter Knook op met de mededeling dat ik dat wel 

wilde. Peter – overvallen door die mededeling – kon bijna niet anders dan me 
uitnodigen, en zo werd ik aspirant-bestuurslid.
Dat kan nu niet meer gebeuren. Kort geleden is de vacature die ik veroorzaak 
door mijn stoppen o.a. op onze website gepubliceerd. Wanneer je de eisen leest 
waaraan m’n opvolger moet voldoen dan begrijp je niet dat het de afgelopen 
acht jaar goed is gegaan. ‘Je zat er zelf bij toen we die opstelden’, kreeg ik terug 
toen ik dat opmerkte. Dat bedoel ik nou.

Besturen is het met elkaar werken aan voorwaarden die nodig zijn om het hos-
pice te laten draaien. Het hebben van een visie op zorg en op de ontwikkelin-
gen in de zorg is daarbij zeer gewenst. Maar draaf niet door. Dat eerste doe je 
met elkaar en vraagt vooral betrokkenheid en inzet, en het moet je een beetje 
liggen. En de meesten van ons hebben een kijk op zorg. De uitvoering ervan, 
die moet je niet onderschatten. Die vraagt veel. Ook in een hospice. Vooral 
aandacht en vertrouwen, want het gaat bij zorg altijd om relaties.

Waar ik bang voor ben is dat we juist het besturen tot iets bijzonders maken, 
waardoor het veel mensen afschrikt die er juist bij betrokken horen te zijn. 
Vooral ook vrouwen (ik hoop dat mijn opvolger dat ook is). Omwille van het  
hospice, want het is een prachtige voorziening in een samenleving met een 

groeiende behoefte eraan. En, voor de duidelijkheid, met een 
goed en leuk bestuur waar ik tot aan de 
zomer nog deel van uit mag maken.

Klaas Kwadijk         
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  10 JAAR HOSPICE

Afscheid
Hoewel José niet “echt” afscheid had kunnen 
nemen als een van de vrijwilligers vanaf zo’n 10 
jaar geleden, heeft ze door persoonlijke omstan-
digheden de afgelopen anderhalf jaar daar bijna 
geen invulling meer aan kunnen geven. Ze heeft 
destijds laten weten dat ze voorlopig op moet 
houden met wat ze ruim 9 jaar met hart en ziel 
in het Hospice heeft gedaan, onder andere het 
verzorgen van “de bloemen”… Dat is een wat 
simpele omschrijving van de vele bloemstukken 
en vooral prachtige versieringen welke op ver-
schillende momenten in het jaar door José wer-
den verzorgd. Voorbeelden daarvan zie ik als 
relatieve nieuweling wel op diverse foto’s in de 

Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren.  
Ze legt dan kort uit dat ze min of 

meer moest stoppen omdat 
één van haar zusters ernstig 
ziek werd en ze voor haar 
wilde zorgen. 
Helaas is haar zus uitein-
delijk overleden.
 Natuurlijk weet je wat 
verlies inhoudt, zeker als 
je al zo lang meeloopt in 
het Hospice, maar als het 

naaste familie betreft is het 
verlies heftiger. 

 Aan dat wat onmerkbare af-
scheid van José wordt nu door het 

Hospice toch aandacht gegeven door haar een 
cadeau aan te bieden: “de vlinder”, het prachti-
ge, van Beem-ster klei gemaakte sculptuur dat 
inmiddels een symbool is geworden van het 
Hospice. 

Hoe ben je in met het Hospice 
in aanraking gekomen?

“Dat komt eigenlijk door mijn dochter die des-
tijds in de kookgroep werkte en later ook in de 
zorg” zegt ze. “Inmiddels heeft die net haar vracht- 
auto-rijbewijs gehaald, maar bijna 10 jaar gele-
den was ze al, mede door haar zorgzame aard, 
als vrijwilliger begonnen in het Hospice”. Zij 
haalde haar moeder vrij snel over om ook wat te 
gaan doen en dat werd zoals José het samen-
vat: “bloemen, zorg aan het bed en koken voor 
de bewoners”. José werkte destijds in de week-
ends (en nu nog steeds een paar dagdelen per 
week) bij de in Noord-Holland bekende bloe-
mistenfamilie Nuyens en vond de ruimten in het 
Hospice nogal kaal in die beginfase. Een beetje 
fleurigheid en natuur mocht daar niet ontbreken 
vond ze. Omdat er in het weekend wel eens 
bloemen overblijven in de zaak was het “logisch”  
dat José daar een bestemming voor wist, en 
planten kon ze wekelijks meenemen tegen kost-
prijs.  Daarnaast had ze zich aangesloten bij de 
“sfeercommissie”. 

JOSÉ BERNHARD: ‘Zeg het met bloemen…‘

Op  de dag dat “Eunice”, de tweede van drie echte winterstormen, al echte plaagstoten uitdeelt 
van wat de Beemster nog te wachten staat, opent José de deur van haar woning in Middenbeemster. 
Nadat de kennismaking is voltooid en de koffie wordt klaargezet gaan we de woonkamer in die ge-
kenmerkt wordt door een aantal bijzonderheden. Direct vallen me een bijzonder beeld en aan de 
wand een aantal mooie portretten op, maar eerst even iets officieels.

Lees verder op pagina 4
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Met een paar andere vrijwilligers als Jannie 
Raats, Trudy Hendriks en Olga van Alten be-
steedde ze aandacht aan het verzorgen van 
bloemen, een lampje extra hier en daar, samen 
richtte de groep twee maal per jaar de grote 
zaal in voor de  herinneringsdienst en ook in de 
hal moest wat groen komen. Als je daar een-
maal mee bezig bent liep het wel eens uit met 
de verzorging daarvan, zodat ze na de 4 tot 7 
kookgroep nog wel eens door de aantredende 
nachtploeg werd “betrapt”.

Waar besteed je nu je tijd aan?
“Om toch maar in de sfeer te blijven, ik geef 
een paar keer per jaar workshops over het ma-
ken van bloemstukken. Denk aan de Paastijd, 
de herfst of de Kerst bijvoorbeeld. Ik heb dan 
de beschikking over de schuur van een dakdek-
ker en via Facebook komen er altijd wel een 
stuk of 12 mensen die er belangstelling voor 
hebben om te leren hoe ze zelf zo’n bloemstuk 
of versiering kunnen maken. Hopelijk kan ik 
daar in het najaar ‘na Corona’ weer mee aan de 
slag.” Dan gaat er bij mij een lichtje op, want 
ook mijn vrouw ging  soms met vriendin Corrie 
(Jaarsma) wel eens naar een schuur om wat 
moois te maken en komt na een avondje met de 
mooiste bloemstukken thuis. Dat klopt inder-
daad en José herkent mijn vrouw wel van een 
foto: “ze kwam toch met Corrie mee?” Ach, zo 
klein is ons wereldje uiteindelijk.

En zo klein is de wereld inderdaad. Lopende het 
gesprek blijkt dat José net als ik ook in 
Amsterdam heeft gewoond, zij in de buurt van 
Sloten en ik in Geuzen-veld. Als we het even 
over de kerk hebben valt de naam van de kerk 
De Hoeksteen in Osdorp. 
Ik heb daar verschillende vergaderingen van de 
Jeugdraad Amsterdam-West bijgewoond en 
José heeft in die kerk vaak met haar koor ge-
zongen. Omdat ook ik op een koor zat in die tijd 
blijkt dat José zong in een voor mij heel bekend 
koor: ‘The Rivals’ onder leiding van Rob van Dijk 
(de broer van Louis). En om dat plaatje nog 
meer in te kleuren: in de 70’er jaren vierde ik 

met de leden van de jongerenclub 
Cambium het 5-jarig bestaan daar-
van in de Olijftak in Amsterdam 

West. Eén van de activiteiten van die dag was 
het optreden van The Rivals waar José onge-
twijfeld een van de zangeressen was… The 
Rivals is inmiddels aan een revival bezig zoals 
ook blijkt uit hun website. En José is ook weer 
van de partij! 

Als ik inmiddels hint op de aquarellen aan de 
muur van haar huiskamer vertelt José dat de 
maakster een schoolvriendin is. Het zijn portret-
ten van haar kinderen en van haar moeder en ik 
vind ze werkelijk goed. Nu we toch bezig zijn en 
ik wijs op het beeldje dat onder het portret van 
haar moeder staat (“ik durf het bijna niet te vra-
gen, maar…”) bevestigt José wat ik al dacht te 
zien: “het gaat inderdaad om een moeder die 
haar tweeling vasthoudt en ja, ik ben er inder-
daad één van die tweeling!”

Net voor de storm echt losbarst neem ik af-
scheid van José na een van beide kanten erva-
ren “prettig gesprek”. 

Wim Buts

Vervolg van pagina 3
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Hoe dat begon is herkenbaar: in haar geval was 
het Tineke’s moeder die in het hospice in 
Alkmaar werd opgenomen voor haar laatste le-
vensfase. Zoals het dan vaak gaat realiseer je je 
dan pas hoe belangrijk de functie van een hos-
pice is, zowel voor degene die gaat sterven als 
voor zijn of haar familie. De rust, de zorgzaam-
heid en liefde waarmee je dan wordt omringd, 
de professionele hulp die geboden wordt in die 
laatste dagen, het al bekende warme bad dat 
geboden wordt, het is zó belangrijk. En nog-
maals: dat geldt zeker ook voor de naaste fami-

lie waar die zorg grotendeels uit handen kan 
worden genomen en in de vertrouwde goede 
handen waarin hun geliefde kan worden ge-
legd… In Alkmaar bleek dat er niet alleen 
Alkmaarders in het hospice lagen maar bewo-
ners uit nabijgelegen dorpen en steden waren 
er te gast.

De eerste reactie van Tineke destijds was: als 
het een beetje op loop- of fietsafstand is ga ik 
meteen meedoen als vrijwilligster. En dat bleek 
-verrassend- nog dichterbij dan ze voor mogelijk 
had gehouden, bijna letterlijk op loopafstand in 
Middenbeemster! En zo is het dus gekomen dat 
ze er nu al zo lang werkt met een voorkeur voor 
de vrijdagavond, al bleef het daar vaak niet bij. 
Tineke’s zus Anne had blijkbaar diezelfde ge-
dachte om dit werk te gaan doen, maar wilde 
daarvoor eerst “de cursus” gaan volgen. Een 
half jaar nadat Tineke was begonnen meldde 
Anne: “je weet nooit wat ik gedaan heb?” Toen 
ze vertelde dat ze de cursus had gevolgd en 
voorlopig op de vrijdag wilde beginnen, was ze 
wel benieuwd wie haar collega zou worden. Dat 
kon Tineke haar wel vertellen, namelijk dat zij-
zelf dat was en zo werden de zussen ook nog 
collega’s en hebben jarenlang samen de zorg 
voor de bewoners opgepakt.

Die eerste jaren was het niet ongewoon dat door 
de vrijwilligers ook “zorg” aan het bed werd ge-
daan, zoals pleisters vervangen, douchehulp et-
cetera. De anekdotes daarover zijn legio, want 
hoewel dat voor buitenstaanders misschien 
vreemd overkomt: er wordt ook gelachen in een 

TINEKE SLOT: 
‘De band die je soms in die korte tijd opbouwt met een bewoner 
is zó kostbaar‘ 

Ook Tineke Slot is een vrijwilligster van de beginperiode van het Hospice. Zij woont samen met 
haar man Cor op loopafstand van het Hospice, maar dat is niet de reden dat zij daar met vrijwil-
ligerswerk begon, inmiddels al meer dan 10 jaar.

Lees verder op pagina 6
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hospice, ook met de bewoners! Toch was Tineke 
blij dat later Evean het medische zorggedeelte 
overnam en de vrijwilligers zich vooral konden 
richten op het verzorgende en persoonlijke con-
tact met de bewoners. Die vaak kortdurende 
contacten werden soms heel persoonlijk en dat 
was en is ook voor Tineke een belangrijk onder-
deel van dit werk. Zoals ze zegt: “het is heel lief-
devol werk en de band die je soms in die korte 
tijd opbouwt met een bewoners is zó kostbaar! 
Als je ze helpt met eten omdat ze vaak te ver-
moeid zijn om zelf nog een lepel of vork op te 
kunnen pakken, met een warm woord, met be-
langstelling voor ‘de mens’, dan is het echt mooi 
om te helpen, te verzorgen, erbij te zitten… En 
hoe belangrijk en ‘vervullend’ is het dan om een 
dag later een blije glimlach op het gezicht te 
zien oplichten als jij binnenkomt?” Op mijn 
vraag hoe ze die toch niet gemakkelijke taak van 
een vrijwilliger heeft leren invullen zegt ze: “tja, 
ik denk door gewoon mezelf te zijn”.

Dat “jezelf zijn” gaat bij haar dan wel 
samen met het hebben van een 

verzorgende aard, zo legt ze uit. 
Echtgenoot Cor, die af en toe 

eens voorbij komt vult dat meteen aan. “Ze 
heeft in mijn ogen nou eenmaal iets, dat verzor-

gende, dat lieve, dat trekt mensen die in 
de moeilijkheden zitten gewoon aan.” 
En hij geeft meteen een voorbeeld. 
Jaren geleden waren ze in de Efteling 
toen een jongetje, duidelijk met Down 
syndroom, stilletjes en moederziel al-

leen stond te huilen.  

Toen Tien vroeg wat er dan was, legde hij met-
een zijn hand in de hare en snikte dat hij zijn 
groep kwijt was! 
“Kom, dan gaan we ze zoeken” zei Tineke die al 
had gezien waar ze moest zijn en kon daarmee 
het ventje weer blij en veilig afleveren.

Het is een gesprek geweest met een inmiddels 
langjarige vrijwilliger waardoor je zelf ook met 
een blij gemoed weer naar huis rijdt. Vrijwilligers 
blijken naast gewone mensen toch ook heel bij-
zonder te zijn. 

Dankjewel voor jullie tijd, Tineke en Cor!

Wim Buts

Vervolg van pagina 5
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BRANDTRAININGEN GOED BEZOCHT 
EN VAN GROOT BELANG

Wat te doen bij het uitbreken van een brand? Wij hopen 
met z’n allen dat het ons nooit zal overkomen, maar wat 
moet je wel doen en weten en wat kun je beter niet doen?

Vrijwilliger Jan Joosten is al vele jaren verbonden aan het 
Hospice als handyman en klusjesman. Maar hij is meer 
dan dat! Als BHV ( Bedrijfs Hulp Verlener) en oud-brand-
weerman kent hij de gevaren van een brand en heeft hij 
letterlijk vaak voor hete vuren gestaan. Speciaal voor het 
Hospice heeft Jan, samen met de coördinatoren, een 
brandinstructieprogram gemaakt die in acht sessies aan 
de in totaal 70 vrijwilligers werd gegeven.

Zo is het van groot belang te weten waar de nooduitgangen zich bevinden en 
welke deuren er tijdens een alarm automatisch worden vergrendeld. Tevens is 
het goed om te weten dat de vier bewonerskamers 30 minuten brandvertra-

gend zijn, de woonkamer zelfs 60 minuten. Op ieder bed 
ligt onder de matrassen een evacuatiezeil om bewoners zo 
goed en snel mogelijk in veiligheid te brengen. Alle vrijwil-
ligers kregen instructies over de toepassing hiervan. In het 
gehele gebouw hangen brandblussers en blusdekens om 
bij een beginnende brand zelf iets te kunnen doen.

Toch, in een filmpje werd getoond hoe snel een brand 
ontstaat en om zich heen grijpt. “Bel bij brand altijd 112”, 
aldus Jan. En voor alles geldt: Voorzichtig zijn en Eigen 
Veiligheid voorop. 

Iedereen is het er over eens dat een dergelijke brandtrai-
ning ieder jaar herhaald moet worden. Met heel veel dank aan Jan Joosten die 
dit geheel belangeloos voor het Hospice doet!



8

HANDEN
Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde 
die onmisbaar is.

Geschreven door Marinus van den Berg
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DE HANDICARE TRAPLIFT IN HET HOSPICE

De super handige en mooie traplift is een feit en wat zijn wij blij met deze 
nieuwe voorziening in het Hospice!
Toen in november 2021 de uitslag van de RaboClubSupport bekend werd ge-
maakt kon niemand vermoeden dat een maand later de Handicare traplift al 
geplaatst zou zijn.

Na een eerste kennismaking met een vakkundige vertegenwoordiger van 
Handicare waren de mogelijkheden snel duidelijk en wilden zij voor de waarde 
van de Rabo-cheque de traplift plaatsen. Voor deze sponsoring van Handicare 
willen zij graag deze faciliteit in het Hospice ook gebruiken voor potentiële ko-
pers die de traplift bij ons kunnen komen bekijken en uitproberen.
In een halve dag werd de traplift geplaatst door twee vakkundige monteurs en 
na het testen van de traplift werd alles keurig opgeruimd achtergelaten…Top!

De traplift maakt een verdere professionalisering mogelijk van de dienstverle-
ning binnen het Hospice. Hierdoor is de bovenverdieping voor minder validen 
nu ook bereikbaar!
Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor een traplift in uw woning? 
En wat de traplift kosten zijn?  
Een vriendelijke Handicare adviseur komt vrijblijvend bij u thuis om u te voor-
zien van alle informatie. 

Bel direct 072-75 11 75 
of mail naar traplift@handicare.com

Bezoek ook de website: handicare-trapliften.nl

EEN NIEUW BED SIERT DE LOGEERKAMER 

Na jaren van goede diensten is de blauwe slaapbank op de logeerkamer 
vervangen voor een prachtig boxspring bed. Dit betekent dat wij aan 
familieleden die noodzakelijk blijven overnachten, een stukje meer 

comfort voor een goede nachtrust kunnen bieden.
De wens van een goed logeerbed stond de laatste jaren bovenaan de lijst. 

Dat deze wens nu in vervulling kon gaan is te danken aan de fantastische 
sponsoractie van Jammetjes van Rob die het Hospice verraste met een fraaie 

cheque van € 875,-.
Daarbij zorgde nog een geweldige donatie ervoor dat het boxspring bed geheel 
opgemaakt kon worden aangeschaft. Heel veel dank hiervoor! 

Het is vooral fijn voor de logees om, zo mogelijk, van een goede nachtrust te 
genieten!

http://handicare-trapliften.nl
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BEZOEKERSAANTAL SOCIAL MEDIA GROEIT
In 2021 heeft de PR-werkgroep op social media de oproep gedaan aan alle 
bezoekers op onze Facebookpagina, om berichten zo breed en vaak mogelijk 
te delen en daarmee nog meer volgers/vrienden te verwelkomen. 
Aan het begin van dat jaar stond de teller op 1375 en het doel en de wens 
was om de magische grens van 1500 volgers te bereiken. 

Door regelmatige updates en berichtjes over het leven en werken in het Hospice 
te plaatsen, die veelvuldig werden geliked en gedeeld, is dit doel bereikt. 
Eind december van 2021 tikte de teller 1504 vrienden/ volgers aan. Super!
Maar daarmee is deze “actie” niet beëindigd want nog altijd willen wij blijven 
groeien op social media om zo het Hospice nog meer bekendheid geven. 
Blijf dus delen: hoe meer volgers hoe liever!
U kunt ons vinden op de website, Facebook, LinkedIn en Instagram.

DIGITAAL DONEREN AAN HET HOSPICE
       Regelmatig ontvangen wij de vraag: “Hoe kunnen wij het Hospice finan- 

    cieel ondersteunen”? 
   Met trots presenteren wij aan u de digitale methode!

Het Hospice gaat met de tijd mee en biedt aan iedereen nu de mogelijkheid om 
financiële ondersteuning aan het Hospice digitaal te doen. Op de homepagina 
van de nieuwe website www.hospiceleeghwater.nl staat bovenaan, in het licht-
blauw, de button voor Online Doneren.

Met een klik op deze button komt u op de pagina Online Doneren. Daar kunt u 
een bedrag naar keuze invullen (vanaf € 5,-)  en deze betaling bevestigen door 
de knop Doneren aan te klikken. Zo maakt u met de betaalservice van Mollie 
gemakkelijk en vooral ook veilig via iDeal uw bijdrage aan het Hospice over. 

Naast de mogelijkheid om lid van de Club van 100 te worden, of Vriend 
van het Hospice of donateur is deze nieuwe optie voor iedereen 
toegankelijk.

Met uw donaties kunnen de vrijwilligers en coördinatoren, de bewoners 
en hun naasten een zo aangenaam en comfortabel mogelijk verblijf bieden. 

Dit door onder andere een mooie laatste wens te vervullen of iets speciaals te 
doen.
Uw bijdrage, groot of klein, doet er toe en maakt het verschil tijdens het verblijf 
in het Hospice.
Namens alle betrokkenen heel hartelijk bedankt!
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EVEN VOORSTELLEN
                           

DE NIEUWE SFEERGROEP
 
  De coronatijd heeft, wat vrijwilligers betreft, ook in het Hospice voor verande-
ring gezorgd. Om diverse redenen namen wij afscheid van fijne mensen die zich 
met hart en ziel aan het Hospice hebben gegeven. Een van hen is José Bernard 
van de Sfeergroep. In deze nieuwsbrief staat het interview te lezen dat Wim Buts 
met haar heeft gehad. 

En het is tot nu toe gelukt om lege en open plaatsen weer in te vullen. Zo ble-
ken, na persoonlijke benadering, de dames Roelanda Berendrecht, Milly 
Janssen, Ria Brinkman en Tiny Jacobs bereid om voortaan als Sfeergroep in 
het Hospice actief te zijn.
Wekelijks verzorgen en creëren zij prachtige boeketten en arrangementen in 
het Hospice.
De vuurdoop voor de dames werd kerstmis 2021. De kerstboom was daar 
stille getuige van. Prachtig versierd en verlicht stond deze te pronken in de 
woonkamer.
In de bovenzaal werden werkelijk prachtige kerstarrangementen gemaakt die 
overal hun geur en kleur verspreiden. 

Veel succes dames en fijn dat jullie, met kleur en geur van bloemen en 
takken, een mooie toepasselijke sfeer brengen in het Hospice.

Wij kijken alweer uit naar Pasen!
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HELP HET HOSPICE HELPEN
WORD DONATEUR VAN HET HOSPICE OF LID VAN DE CLUB VAN 100

WAAROM?
Onze inkomsten bestaan uit bijdragen van de overheid en van onze bewoners. 
Deze inkomsten dekken slechts gedeeltelijk onze uitgaven. Daarom hebben 
wij uw hulp om Hospice Thuis van Leeghwater in stand te houden dringend 
nodig.

Het Hospice is door de Belastingdienst aangemerkt als Goede doelen stichting 
en heeft de ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor 
kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrek-
ken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 
Bron: Belastingdienst

U kunt het werk van Stichting Hospice Thuis van Leeghwater ondersteunen 
door donateur te worden. U maakt dan eenmalig een bedrag naar keuze over 
naar: NL26 RABO 01608.25.490 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Thuis 
van Leeghwater o.v.v. “Eenmalige donatie”.

Ook kunt u zich aanmelden als lid van de Club van 100. Uw bijdrage bedraagt 
dan minimaal c 100,- per jaar voor een periode van 5 jaar. Dat bedrag wordt 
automatisch geïncasseerd.

Aanmelden kan ook telefonisch 06 - 144 860 51 
of per e-mail: info@hospiceleeghwater.nl
U ontvangt dan spoedig bericht van ons.

http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
mailto:redactie@hospiceleeghwater.nl
http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
mailto:info%40hospiceleeghwater.nl?subject=

