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Het hospice heeft nu een frisse, modernere uitstraling 
en kan er weer een flink aantal jaren tegen.
Uiteraard blijft de zorg op hetzelfde hoge niveau staan 
als voorheen.

Het bestuur van het hospice is veel dank 
verschuldigd aan hen allen maar vooral ook aan  
de Stichting Vrienden van het Hospice, die het  
hele project financieel mogelijk heeft gemaakt.

Frank Vermeulen,
voorzitter

Wat is  een Hospice   Een bijna-thuis-huis, een veilige plek waar iemand in rust en met waardigheid kan sterven, in 
een sfeer die lijkt op de thuissituatie. Speciaal opgeleide vrijwilligers en medewerkers van Thuiszorg staan op elk moment ter 
beschikking van gasten en familie. Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts.

Na een renovatie van 10 weken is het hospice 
weer terug op het vertrouwde adres aan de 
Polkastraat 5. Het interieur van het hospice heeft 
een complete metamorfose ondergaan: nieuwe 
vloerbedekking, nieuwe meubels, geschilderde 
muren, nieuwe verlichting. 

Wat het meest opvalt is de verandering aan het 
plafond en de keuken, die een stuk ruimer is 
geworden. Ook de woonkamer, centraal in het 
gebouw, heeft een heel andere uitstraling gekregen, 
waarbij de schitterende akoestische wand een echte 
blikvanger is.

Wat is er hard gewerkt! Door de aannemers, de 
schilders, de installateur, de elektriciens, de architect 
en projectleider en vele anderen.
Maar ook door de vrijwilligers en verpleegkundigen  
is er veel werk verzet, voor, tijdens en na de tijdelijke 
verhuizing naar Casa Bonita.
Veel van hen hebben ook een belangrijke bijdrage 
geleverd door zitting te nemen in de diverse 
werkgroepen en commissies die opgericht waren  
om dit alles tot een goed einde te brengen.
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Het hospice 
is weer terug op het 
vertrouwde adres!
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Wij stellen u voor aan Tonny 
Beekman, een van de vele onmis-
bare vrijwilligers bij ons hospice. 
Na jaren lang in de verpleging te 
hebben gewerkt, wilde Tonny 
graag in een hospice werken. 

Dit werd mede ingegeven doordat 
ze haar moeder, samen met de 
familie, thuis tot het einde heeft 
kunnen verzorgen. Dit was mooi. 

Thuiskomen
Toen ze dan ook bij ons hospice 
kwam kennismaken voelde het voor 
haar meteen als thuiskomen; het 
was goed. Dit sloot aan bij haar idee 
over hoe gasten in een huiselijke 
situatie te begeleiden. Al 12 jaar 
ondersteunt ze in alle rust onze 
gasten in hun laatste levensfase. 

Luisteren
Ook voor de naasten zijn vrijwilligers 
vaak een grote steun. Het op weg 
helpen met loslaten is eigenlijk waar 
het hier overgaat volgens Tonny. 
Luisteren is een van de belangrijkste 
aspecten van het werk in het 
hospice. Je loopt als het ware een 
stukje mee met de familie.  

Hoe verwerken onze vrijwilligers  
de dingen die ze meemaken? 
Tonny zegt voornamelijk veel steun 
te krijgen van andere vrijwilligers.  
Er vinden, als er tijd voor is, hele 
mooie gesprekken plaats waar je 
vaak nog lang over nadenkt.

Nieuwe website
Met zo’n mooie renovatie van het 
gebouw kan de website natuurlijk 
niet achterblijven. Samen met Van 
Binnen naar Buiten communicatie 
met effect, is er een geheel nieu-
we site ontworpen. Het resultaat 
mag er zijn. Dit is mogelijk 
gemaakt dankzij een genereuze 
gift van vertrekkend huisarts, de 
heer Kranenburg. 
www.hospiceapeldoorn.nl

Facebook
Inmiddels wordt onze FB pagina 
ook goed bezocht. Vooral tijdens 
de renovatie werd iedereen die 
dat wilde zo op de hoogte gehou-
den van de vorderingen. Ook nu 
blijft het de moeite waard om ons 
te volgen.

Open dag 
Op zaterdag 8 april jl. heeft het 
hospice een Open middag  geor-
ganiseerd. ’s Morgens vond de 
opening van het gerenoveerde 
hospice voor genodigden en 
medewerkers plaats. En vanaf 
13.00 uur stonden de deuren 
open voor alle belangstellenden. 
En dat waren er velen. Meer dan 
300 mensen hebben ons hospice 
bezocht. Het is goed te merken 
dat men heel enthousiast is over 
de verbouwing.

CVA
Ons Comité van Aanbeveling 
heeft een wijziging ondergaan.  
De heer Van Rhee heeft plaats-
gemaakt voor de heer Van de 
Lagemaat. Beiden heren zijn  
werkzaam voor de Rabobank 
Apeldoorn e.o. 
De overige leden van ons comité 
zijn: de heren Blokhuis, Doorn, 
De Graaf en Siegelaar.

Een 
vrijwilliger  
aan het 
woord

Nieuwe vrijwilligers
Dit voorjaar zijn er weer 7 enthou-
siaste nieuwe vrijwilligers gestart 
bij het hospice. Ze hebben een 
training van 8 weken achter de  
rug. Wij zijn heel blij met ze. Veel 
succes. Mocht u iemand kennen 
die geïnteresseerd zou zijn dan 
verwijzen we naar onze website. 
Daar staat onder het kopje 
Vrijwilligers veel informatie.
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