Bardo Golfdag op The International
Dinsdag 6 oktober 2015
Wat is Bardo?
Bardo is een hospice in de gemeente Haarlemmermeer, waar zorg wordt geboden aan ernstig
zieke mensen in de laatste fase van hun leven. Zij zijn vaak te ziek om thuis verzorgd te worden
of de zorg is te complex en veeleisend voor hun naasten. In die situaties wil Bardo een plek zijn
die aanvoelt als thuis, met liefdevolle aandacht en gastvrijheid voor de gasten en hun naasten.
Bardo biedt de zorg vanuit een algemene grondslag, iedereen is welkom, ongeacht
levensovertuiging of achtergrond.
Bardo levert naast hospicezorg ook ondersteuning bij mensen thuis, opdat zij zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven. Daarnaast neemt Bardo een actieve rol in het geven van scholing en
publieksvoorlichting op het gebied van palliatieve zorg.
Palliatieve zorg
In Bardo staat de kwaliteit van leven voorop. De toekomst is weliswaar begrensd, maar juist
daardoor ligt alle aandacht bij vandaag, bij het hier en nu. Ieder moment is belangrijk en wordt
gekoesterd. De zorg die Bardo verleent heet palliatieve zorg, hierbij wordt naast de medische
zorg, ook aandacht besteed aan de spirituele, psychische en sociale aspecten. De zorg voor
naasten hoort hier nadrukkelijk bij. Door het behandelen en wegnemen van klachten zoals pijn,
misselijkheid en ander lichamelijk ongemak, wordt de hoogst mogelijke kwaliteit van leven
nagestreefd. De missie van Bardo is:
Bevorderen dat mensen in de laatste levensfase optimale kwaliteit van leven ervaren, en zo lang
mogelijk in hun eigen leefomgeving òf in het beste alternatief na thuis kunnen verblijven.
Bardo raakt u!
We kennen allemaal wel iemand die is overleden aan een ziekte. Hoe dichter bij u bij diegene
staat, hoe beter u weet wat voor impact dat heeft op de zieke en zijn naasten. Het bestaan van
een huis als Bardo draagt er aan bij dat de patiënt zijn leven op een waardige manier kan
afsluiten. Voor de naasten is het een hele zorg minder als hij ziet dat zijn dierbare in goede
handen is. Ondanks het feit dat de mensen die in Hospice Bardo verblijven nog maar kort te
leven hebben, wordt er volop geleefd en genoten van klein geluk in Bardo.
Waarom golfen op The International?
Na 5 jaar te hebben gegolfd op de Haarlemmermeersche Golf Club wil Bardo u graag uitnodigen
voor een hele nieuwe golfervaring, een fantastische dag golfen op The International. De
opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan Hospice Bardo! The International werd vorig
jaar feestelijk geopend door Pieter van Vollenhoven en werd onder supervisie van Ian Woosnam
(oud winnaar van onder andere The Masters en UK open) feestelijk in gebruik genomen.
The International is uitsluitend bestemd voor leden en gasten van leden. Het hoge service-level in
alle facetten van de club geeft de spelers continue het wow-gevoel. Denk bijvoorbeeld aan met
dik gras begroeide fairways, greens met een snelheid van minimaal stimp 10, Risk and reward
holes die voor elke handicapper een hoge mate van uitdaging bieden, fantastische sanitaire
voorzieningen, catering in de baan en de horeca onder leiding van executive chef Martijn Heegh
(voormalig sous-chef La Rive) welke elk moment zorgt voor tongstrelende culinaire gerechten.
Iedere bezoeker zal bij het verlaten van The International nog lang napraten over de baan en
haar faciliteiten.

Helpt u mee?
Financiering van de palliatieve zorg is geen vanzelfsprekendheid. De hervorming van de zorg per
1 januari 2015 heeft de bekostiging nog onzekerder gemaakt. Bardo kent voor 2015 een
begrotingstekort. Het werven van donateurs en aanvullende fondsen is noodzaak voor Bardo.
Stichting Vrienden van Hospice Bardo vindt het essentieel dat goede palliatieve zorg voor
iedereen toegankelijk is. Soms is dat financieel niet haalbaar. Om die reden heeft Stichting
Vrienden een Steunfonds in het leven geroepen. Dit fonds kan worden aangesproken in die
situaties waar mensen die in Bardo verblijven de bijdrage in de huisvestingskosten niet of
gedeeltelijk niet kunnen betalen. Steeds vaker is het noodzakelijk een beroep te doen op dit
fonds. Door aanvullende fondsenwerving maakt Stichting Vrienden mogelijk dat opname in Bardo
voor iedereen toegankelijk is. Het is van groot belang om het tegoed van dit fonds op peil te
houden. De opbrengst van de Golfdag draagt hieraan bij.
Als zakelijk deelnemer die graag een steentje bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) is deze Golfdag een prima mogelijkheid om het sportieve aangenaam te
combineren met het leggen van nieuwe contacten in de wetenschap dat u hiermee tegelijkertijd
een regionaal goed doel ondersteunt.
Samenvattend definieert de Sociaal Economische Raad het mooi: “Het bewust richten van de
ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet
en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO
behoort tot de core business van ondernemingen.”
Hoe ziet een flight eruit?
U kunt met 4 personen in een flight golfen, de prijs voor de gehele dag inclusief hapjes, drankjes
en vermaak is € 2500. Ook kunt u de flight met 3 personen vullen en de 4e plek door ons laten
opvullen met een golfpro. Wij kunnen uw golfpro inhuren, u draagt de eventueel bijkomende
kosten van de golfpro.
Bent u net zo enthousiast als wij? Vul dan snel het inschrijfformulier in! Aangezien het aantal
flights beperkt is (maximaal 12), kunt u rekenen op een exclusieve dag!
Geen flight, wel mee beleven?
Als u niet bij de dag kunt zijn maar wel het diner en de veiling wilt bijwonen, is het mogelijk om
een dinerkaart te kopen voor borrel en diner. De kosten hiervan zijn € 150 per persoon.
N.B.: Door deel te nemen wordt u Vriend van Bardo voor de periode van 1 jaar. Na dit jaar
ontvangt u een vrijblijvend aanbod uw vriendschap te verlengen.
Hartelijke groeten,
Het organiserend comité van de Bardo Golfdag:
Anneke van Doorn (annekebels@hotmail.com)
Dennis Nieuwenhuys (dennis@eismc2.nl)
Dick Cohen (dick_cohen@mac.com)
Frans van der Riet (frans@vanderriet.net)
Marjan Mc Gill (marjanmcgill@hotmail.com)
Ton Koningen (Tkoningen1947@kpnmail.nl)
De Stichting Vrienden van Hospice Bardo draagt het CBF keurmerk en toont daarmee aan transparant te werken en zorgvuldig
met de verstrekte middelen om te gaan, en heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Willeke van Uden (willeke.vanuden@hospicebardo.nl)
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