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Vrienden van  Hospice  Bardo nodigvoor de zorgverlening 
HOOFDDORP - Rust geven in de laatste, 
moeilijke levensfase. Dat doen de 
170 vrijwilligers en stafmedewerkers 
in  Hospice  Bardo aan het Burgemees-
ter Jansoniushof in het centrum van 
Hoofddorp. De organisatie bestaat 
thans 15 jaar, evenals de stichting 
Vrienden van  Hospice  Bardo, die 
ervoor zorgt dat particulieren, onder-
nemers en diverse instellingen finan-
cieel bijdragen in de kosten van het 
centrum. 

De in februari aangetreden nieuwe 
voorzitter Dick Winters, die.deze 
functie overnam van Frans van der 
Riet, is inmiddels goed ingewerkt en 
heeft als leidraad dat Vrienden van  
Hospice  Bardo ervoor zorgen dat 
de stichting financieel kan worden 
ondersteund zodat zij de kerntaken 
van het  hospice,  rust geven en hulp 
bieden in de laatste levensfase, kan 
blijvenrealiseren. Devriendenstich-
ting creëert en bewaakt dan ook de 
voorwaarde voor de wijze waarop 
het  hospice  haar werk zo optimaal 

Voormalig wethouder George Gdr-
temóllerwas de eerste Vrienden-voor-
zitter (Foto:  Advance Photography).  

mogelijk  lean  doen. 

Steunfonds 
Daar waar  Hospice  Bardo bepaalt 
wat nodig is om goede zorg te verle- 

nen, ontlast de Stichting Vrienden 
het  hospice  met fundraising activi-
teiten en om duurzaamheid uit te 
dragen. Daarbij zijn contacten met 
het bedrijfsleven essentieel maar 
ook particulieren kunnen partici-
peren door een financiële bijdrage 
te doen voor 25 euro per jaar. Voor 
dit bedrag steunt men het werk en 
ontvangt men de nieuwsbrief met 
de ontwikkelingen en achtergrond-
informatie over het reilen en zeilen 
van het  hospice.  
Uiteraard is het ook mogelijk om 
slechts een eenmalige donatie -te 
verstrekken of een deel van een 
nalatenschap aan de stichting over 
te malven. Informatie hierover is 
te lezen op www.hospicebardo.nl. 
Ondanks de grote naamsbekend-
heid van  Hospice  Bardo, is voorzit-
ter Winters van mening dat nog 
meer dan in het verleden, de stich-
ting een actievere rol Ivan spelen om 
bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties alsmede gemeente-
lijke instanties te enthousiasmeren  

om lid van de vriendenstichting te 
worden. 
Gasten die hun eigen bijdrage in de 
verblijfskosten niet kunnen beta-
len en hiervoor ook niet aanvullend 
verzekerd zijn, kunnen een beroep 
doen op het Steunfonds van de 
stichting. • 
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