
Wethouder Horn prijst  Hospice  Bardo vrijwilligers: 	wptb/,] j 

" U bent zeer on m isbaar ï n 
laatste fase van het leven" 
HOOFDDORP - Tijdens de onlangs 
gehouden viering van het 15-jarige  
Hospice  Bardo, was gastspreker en 
wethouderTom Horn degene, die zijn 
voorganger George Gártemóller pos-
tuum noemde vanwege diens grote 
inzet om dit tehuis destijds te laten 
starten en ook ervoor zorgde dat de 
nieuwbouw jaren langer kon worden 
gerealiseerd. "Niet voor niets heeft 
hij een speciaal naambordje gekre-
gen in de binnentuin", aldus Horn. 

De eerste kennismaling met Bardo 
was in de tijd toen Horn als wet-
houder een bezoek bracht aan het 
pand achter verzorgingshuis  Born-
holm:  "Dat waren toen aaneenge-
schakelde barakken waar ik de 
WMO-.proof sticker kwam uitrei-
ken aan de vrijwilligers die daar 
werkten. Het was een noodlocatie 
en ik zag in de ruimten diverse 
emmertjes staan omdat het daar 
lekte als het regende. Ik weet niet 
of men er tijdens mijn bezoek juist 
meer emmers had neergezet maar 
het maakte wel duidelijk dat deze 
noodlocatie snel moest worden 
verlaten." 

5-sterren niveau 
Horn herinnert zich nog daarna 
de vele raadsvergaderingen waar-
in werd gepleit voor een betere 
huisvesting: "Met name de dit jaar 
overleden Bert van der Vliet, frac-
tievoorzitter van de PvdA, heeft 
zich enorm ingezet om de nieuw- 

bouw aan het Jansoniusplein te 
realiseren. Ik noem Bardo  Hospice  
wel eens een 5 sterren opvang. En 
dat bedoel ik dan niet als hotel 
maar vanwege de enorme inzet en 
betrokken aandacht van de pro-
fessionals en de vrijwilligers, die 
met hart en ziel de aan hen toe-
vertrouwde cliënten begeleiden. 
Dat is ontroerend en ontzettend te 
prijzen dat dit opvangcentrum in 
onze gemeente bestaat." 
"Het gaat financieel goed met de 
stichting alhoewel aanvullende 
inkomsten altijd welkom zijn. 
De subsidie van de gemeente is 
komen te vervallen maar als ik zo 
Dick Winters, als voorzitter van 
de Vrienden van  Hospice  Bardo  

Voorzitter Dick Winters, Mart Pfeiffer 
(directievoorzitter Rabobank) en wet-
houder Tom Horn (r) prijzen de inzet 
van Bardo vrijwilligers (Foto:  Advance 
Photography).  

hoor, dan vrees ik dat hij nog wel 
eens bij ons in het Gemeentehuis 
op bezoek komt. Ik sluit niets uit 
waar het een financiële toezeg-
ging betreft maar ik onderstreep 
wel de mening van het College dat 
wij respect hebben voor alles wat 
u voor de medemens in diens laat-
ste levensfase doet. Daarbij wens 
ik iedereen, en met name de 170 
vrijwilligers, veel voldoening in dit 
zeer gewaardeerde werk". • 
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