
Winters volkt Von der Riet op 

Nieuwe voorzitter stichting 
Vrienden van  Hospice  Bardo 
HOOFDDORP - Deze maand treedt Dick 
Winters als voorzitter toe tot de stich-
ting Vrienden van  Hospice  Bardo. Hij 
volgt daarmee Frans van der Riet op, 
die na vijf jaar zijn bestuursfunctie 
overdraagt nadat hij daarvoor al tien 
jaar aan Bardo als vrijwilliger was ver-
bonden. "Het is goed dat een nieuw 
gezicht de stichting verder op weg 
helpt om meer financiële steun te 
vinden voor de werkzaamheden die 
Bardo verricht", aldus Van der Riet. 

De nieuwe bestuursvoorzitter was 
vorig jaar al benaderd voor de func-
tie maar wilde eerst zijn interim 
bestuurstaak bij het ETO-bestuur 
afronden inzake het honkbaldos-
sier. Winters: "Op verzoek van het 
gemeentelijk College zijn vanwege 
alle financiële perikelen bij ETO, 
die het honkbalcomplex exploiteert 
aan de Nieuwe Bennebroekerweg, 
toen tijdelijk drie deskundigen aan 
het bestuur toegevoegd om een 
Businessplan samen te stellen. Die 
opdracht is sinds afgelopen novem-
ber afgerond en ik heb nu tijd om 
mij te richten op mijn nieuwe voor-
zitterschap bij de stichting Vrien-
den van  Hospice  Bardo:' 

N 
Palliatieve zorg 
Volgens vertrekkend voorzitter Van 
der Riet is zo'n vriendenclub erg 
belangrijk: 'Want de financiering 
van palliatieve zorg is in Nederland 
helemaal niet zo vanzelfsprekend. 
Uiteraard neemt onze overheid een 
behoorlijk deel van de financiering 
voor haar rekening maar naast de 
vergoeding vanuit de zorgverzeke-
raars en een eigen bijdrage van de 

c 	gasten, blijft er nog altijd een aan- 
zienlijk deel van de kosten onge-
dekt." 

" ;z Wat die kosten zijn somt Van der 
` 	Riet graag op: "Denk maar eens aan 

het onderhoud van ons gebouw. Een 

Voorzitter Dick Winters: "Subsidies 
worden geringer dus we gaan de 
'Vrienden van Bardo' verder uitbrei-
den" (Foto:  Advance Photography).  

prachtig pand pal achter de Hoofd-
vaart in het centrum van Hoofd-
dorp dat nog vrij nieuw is maar 
dat wel goed moet worden onder-
houden. Maar er zijn ook kosten 
voor tuinonderhoud, schoonmaak, 
veiligheid, service, water, licht en 
verwarming. De stichting Vrienden 
van  Hospice  Bardo zorgt dan ook 
voor aanvullende financiële mid-
delen die belangrijk zijn om deze 
kosten te dragen en ons centrum 
financieel gezond te houden. Wij 
zijn ontzettend blij dat particulie-
ren en organisaties ons steunen 
met grote en kleine donaties. Vaak 
ook met giften in natura en lega-
ten. Dat is fantastisch want zo kan 
dit  hospice  centrum optimaal zorg 
bieden aan onze gasten die hier 
de laatste periode van hun leven 
verblijven. Ik ben ervan overtuigd 
dat Dick zich energiek richt op een 
verdere groei van het aantal Bardo 
vrienden en wens hem daarbij heel 
veel succes toe". 9 
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