
Directeur Marion Sonneveld over  Hospice  Bardo:  

"Wat op onze locatie gebeur 

maakt deel uit van het leven' 

Marion Sonneveld: "Watooitals droom begon werd mooie werkelijkheid" (Foto:  
Advance Photography).  

HOOFDDORP - Daar waar een 15-jarige 
verjaardag of jubileum vaak nog wel 
eens uitbundig wordt gevierd, past 
bij het jubileum van  Hospice  Bardo 
een meer ingetogen viering. Want de 
in Zooi opgerichte instelling, waar 
mensen in hun laatste levensfase 
liefdevol worden verzorgd, loopt niet 
zo te koop met dit soort festiviteiten. 
' Maar: , zegt directeur/bestuurder 
Marion Sonneveld tegen deze krant: 
"Wat hier gebeurt is in feite niet echt 
eng want het maakt deel uit van het 
leven." 

Op 10 december 2001 opende 
toenmalig burgemeester jan van 
Houwelingen de eerste vestiging 
achter verzorgingshuis  Bornholm  
in Hoofddorp. Het was de kroon op 
het werk van een aantal bevlogen 
pioniers. In de loop der tijd is de 
organisatie uitgegroeid tot iets dat 
meer is dan alleen maar een  hos-
pice.  Want Bardo ondersteunt het 
streven om mensen zo lang moge-
lijk thuis te laten wonen. Daarnaast 
geeft zij voorlichting en bevordert 
zij de deskundigheid op het paWa- 

lieve vlak. En dat al 15 j aar lang. Een 
interview met Marion Sonneveld. 

Toewijding 
Zij werkt inmiddels al weer zo'n 
zeven jaar bij het  hospice,  nadat zij 
met haar voorganger Annemarie 
Zuidweg, in dit gebouw ooit eens 
een kop thee had gedronken en 
zij gegrepen werd door de enorme 
inzet van de vele vrijwilligers: "Ik 
kwam zelf uit de commerciële sec-
tor maar ontdekte hier een grote 
passie voor mensen in de laatste 
periode van hun leven. In 2009 
werd ik hier medewerker dus ik 
werk hier inmiddels al ruim zeven 
jaar. Alsje weet hoeveel mannen en 
vrouwen hier vrijwilligers zijn en 
hoe die prachtig kunnen vertellen 
over hun ervaringen met de gas-
ten, dan ontroert mij dat telkens 
weer. Want echt, hoe mooi is het 
om onze cliënten dat laatste stukje 
verzorging en toewijding te geven 
dat zij nodig hebben als ze ernstig  

ziek zijn en de laatste fase van hun 
leven ingaat. De noodzaak van 
goede palliatieve zorg is dan onont-
beerlijk en dat wordt in dit  hospice  
Verricht." 
Sinds 2012 is Sonneveld hier direc-
teur en vanwege het doorvoeren 
van een stuk bestuurlijke vernieu-
wing, werd zij in november 2014 
benoemd tot directeur/bestuurder 
en rapport zij aan de 5-personen 
tellende Raad van Toezicht voor 
alle activiteiten die in de stichting 
Bardo zijn ondergebracht. Na de 
eerste vijf jaar van pionieren raak-
te Bardo in een stroomversnelling 
vanwege de grote inzet van staf en 
vrijwilligers alsmede de vraag van 
de doelgroep patiënten om hier te 
mogen worden verzorgd. 

Geen winstoogmerk 
Inmiddels zitten de 170 vrijwil-
ligers en stafmedewerkers alweer 
vijf jaar op de huidige locatie, die 
als nieuwbouwproject in het cen- 



trum van Hoofddorp werd gerea-
liseerd. 
Sonneveld: "Inmiddels is Bardo 
echt wel een begrip geworden in 
de regio. De naamsbekendheid is 
enorm groot waarbij dit particulier 
initiatiefvanafhet allereerste begin 
de sympathie van het gemeente 
bestuur, het bedrijfsleven en veel 
inwoners heeftgekregen. Die lokale 
verankering is geweldig. Voormalig 
wethouder, inmiddels overleden, 
George Gbrtemdller, de eerste 
voorzitter van stichting Vrienden 
van  Hospice  Bardo, is een van de 
steunpilaren voor ondermeer de 
nieuwbouw geweest. Daarnaast 
mogen we ook niet Toos van der 
Kamp, initiatiefneemster van het 
eerste uur en collega Neeltje Zoet, 
bij de start de eerste directeur, 
vergeten. Weet je, het begon ooit 
als een droom maar die werd een 
mooie werkelijkheid." 
"Onze stichting heeft geen winst-
oogmerk maar is gestoeld op ide-
ele grondslag. Het succes is dan 
ook gebaseerd op de waarde die wij 
toevoegen om anderen te helpen. 
Onze gasten zijn uiteraard mensen 
die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie 
wij de angst willen wegnemen en 
de pijn willen bestrijden. Daarbij 
hebben wij de hulp van specialis-
ten beschikbaar, zoals artsen, ver-
pleegkundigen, psychologen en 
een geestelijk verzorger. Maar de 
groep van zorg-, kook-, technische-
en tuinvrijwilligers is het grootst 
die bepaalt mede de uitstraling van 
dit  hospice".  • 
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