
Dick Winters verrast  Hospice  Bardo directeur Marion Sonneveld meteen cheque 
voor de zonnepanelen op hetgebouw (foto: AdvancePhotography). 
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Zonnepanelen cadeau voor 
jubilerend  Hospice  Bardo 
HOOFDDORP - Directeur Marion Son-
neveld van de 15-jarige  Hospice  
Bardo noemde het onlangs in deze 
krant al dat deze mijlpaal op inge-
togen wijze zou worden gevierd. 
Welnu, dat werd het zondermeer 
toen donateurs, vrienden, relaties 
en diverse raadsleden van  WD,  D66, 
HAP en GroenLinks, bijeen waren in 
de  Duck-out van Honkbalvereniging 
Pioniers om dit jubileum met elkaar 
te vieren. En als cadeau kreeg het 
team 70.000 euro overhandigd voor 
de aanschaf van zonnepanelen op 
het pand. 

De eerlijkheid gebiedt te mel-
den dat van dit bedrag al op een 
eerder moment 44.000 euro aan 
Sonneveld was overhandigd als 
opbrengst van de jaarlijkse  Hos-
pice  Bardo Golfdag maar voorzit-
ter Dick Winters overhandigde 
tijdens de receptie als klap op 
de beleende vuurpijl nog een 
cheque van 26.000 euro namens 
stichting Vrienden van Bardo om 
het bedrag tot 70.000 euro af te 
ronden omdat dit nodig is om de 
benodigde zonnepanelen binnen- 

kort op het dak te plaatsen. 

Donateurs welkom 
Theaterproducent Rieneke van 
Nunen, tevens vrijwilliger bij 
Bardo, las een inspirerend gedicht  

voor met als titel 'Goddelijk 
nieuwsgierig' waarbij zij ook reac-
ties van cliënten memoreerde. 
'Voor het oog gaat het beter maar 
het oog bedriegt', zo.was een van 
de reacties van de patiënten die  

Van Nunen in het gedicht had ver-
werkt. 
Binnen de organisatie zijn twee 
stichtingen: de ene is stichting  
Hospice  Bardo en de andere is 
de Stichting Vrienden. De eerste 
is verantwoordelijk voor de zorg 
terwijl de tweede zich inzet voor 
de financiën en fundraising. Het 
bestuur is van plan om een ster-
ker beroep te doen op particulie-
ren en het bedrijfsleven om het 
voortbestaan van Bardo te garan-
deren. Voor 25 euro is men dona-
teur als particulier terwijl er voor 
het bedrijfsleven zijn er maatwerk  

sponsorpakketten te leveren. 
Sonneveld benadrukte in haar toe-
spraak nog maar eens het belang 
van het  Hospice:  "Onze stichting 
leent geen winstoogmerk maar is 
gestoeld op ideële grondslag. Het 
succes is gebaseerd op de waarde 
die wij toevoegen om mensen, 
die ongeneeslijk ziek zijn, in hun 
laatste levensfase op een waardige 
wijze te helpen. Artsen, psycholo-
gen, geestelijk verzorger, verpleeg-
kundigen en heel veel vrijwilligers 
zijn hierbij onmisbaar om dit 
mooie werk te doen". * 
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