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NIEUWSBRIEF

Naar een hospice?  
Dat nooit! 
In de zomermaanden verbleef Jeroen Backers in Bardo. Een jonge man, die nog voordat hij samen 
met zijn vriendin Wendy grote toekomstplannen kon maken, geconfronteerd werd met een on- 
geneeslijke ziekte. Een hospice leek in eerste instantie niets voor hem. ‘Daar komen oude mensen 
om te sterven’, was de gedachte. Dat ‘t soms anders loopt, toont dit persoonlijke gesprek, dat afge-
lopen zomer in Bardo plaatsvond, aan. 
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Spaarne Gasthuis

Bardo werkt nauw samen 
met het Spaarne Gasthuis. 
Deze intensieve samen-
werking in de keten be-
vordert het welzijn van de 
patiënt in de palliatieve 
fase. De arts palliatieve 
geneeskunde uit Bardo is 
gedeeltelijk gedetacheerd 
in het Spaarne Gasthuis, 
ten behoeve van de des-
kundigheidsbevordering 
en ontwikkeling, consul-
ten en het houden van het 
poliklinisch spreekuur. 
Wanneer blijkt dat extra 
ondersteuning nodig is 
in de zorg voor de patiënt, 
kan dit via Bardo geregeld 
worden bijvoorbeeld met 
inzet van vrijwilligers bij 
de patiënt thuis of contact 
met de casemanager.  
Een (tijdelijke) opname  
in Bardo kan uitkomst  
bieden als een patiënt in 
het ziekenhuis niet meer 
op zijn plek is, en naar 
huis gaan niet tot de 
mogelijkheden behoort.

 In dit nummer onder andere:

•  Naar een hospice? Dat nooit!
•  Dick Cohen, vrijwilliger in hart en nieren
• Hoop in de palliatieve zorg
•  Een Bardo vriendschap van ruim 12 jaar

Ga je weg of blijf je?
Met wat vervelende klachten ging 

Jeroen in 2013 naar de huisarts. 

Deze stuurde hem door naar het 

ziekenhuis. Na een leverpunctie 

werd duidelijk dat het foute boel 

was. De oncoloog bracht het 

slechte nieuws: galwegkanker 

met uitzaaiingen in lever en lon-

gen. Chemotherapie was mogelijk 

maar de boodschap voor Jeroen 

was duidelijk: “ik heb niet lang 

meer te leven”.

Jeroen: “Onze toekomst verander-

de eind 2013 van onbezorgd naar 

‘je bent ziek en heel erg ook.’ Deze 

boodschap kwam anderhalve 

maand nadat we elkaar hadden 

leren kennen. Bij het horen van 

dit nieuws verandert je hele we-

reld, die van mij maar ook die van 

mijn vriendin. Ik heb aan Wendy 

gevraagd: “wat doen we en wat 

als het niet makkelijk is?” Ik heb 

de keuze bij haar gelaten. Ga je 

weg of blijf je? Ik neem het je 

niet kwalijk als je gaat. Gelukkig 

hoefde ze maar enkele seconden 

na te denken.” 

Tussen de kuren door op reis
“Het team van het Spaarne 

Gasthuis waarmee we te maken 

kregen werkte als een geoliede 

machine. Ze zijn zo goed op elkaar 

ingespeeld, dat geeft een heel 

veilig gevoel. Toch is er elke keer 

een bepaalde spanning voor de 

opname als ik chemo krijg. Maar 

voor mij geen keuze: dit is het 

enige wat ik kan pakken, ik pak 

het gewoon! Voor mijn gevoel 

ben ik hier nog niet klaar. Er is 

altijd hoop, hoop op verlenging.

In totaal heb ik 32 chemokuren 

gehad. Tussen de kuren door gin-

gen we in het voorjaar van 2014 

een maand op reis, naar Canada 

en Amerika. Daar heb ik Wendy 

ten huwelijk gevraagd. Trouwen 

wilden we op een vrijdag de 17e 

omdat deze datum belangrijk is  

in onze relatie. De datum werd 

geprikt op 17 oktober 2014.   >>
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Hoop in de palliatieve zorg
Christiaan Rhodius, arts Bardo

‘Hoop doet leven’, zo zegt men. Maar hoe zit het dan als de dood dichtbij 

is of komt? Dit werd onderzocht door Erik Olsman, Assistent Professor 

Medische Ethiek, LUMC. Hij promoveerde eind juni op dit onderwerp. 

Rondom zijn promotie organiseerde hij een symposium met hetzelfde 

thema. Er kwamen 80 mensen met hele verschillende achtergrond; zowel 

zorgmedewerkers als vrijwilligers als geïnteresseerden. Er waren diverse 

sprekers; een geestelijk verzorger, twee verpleegkundigen die ook onder-

zoek doen naar hoop bij ernstig zieke mensen en een dokter. 

Mij was gevraagd om als dokter werkend in Bardo en het Spaarne 

Gasthuis mijn gedachten over hoop in de palliatieve zorg te delen. 

Ik vond dat een voorrecht en heb het met veel genoegen gedaan.

Maar het is geen gemakkelijk onderwerp. Want wat is hoop eigenlijk?  

Ik ben gezond, dus kan ik wel iets zeggen over hoop bij mensen die 

gaan sterven? 

Om daar toch iets over te kunnen zeggen heb ik teruggedacht aan de 

gesprekken die ik heb gehad met mensen die wisten dat ze snel gingen 

overlijden. De patiënt is ervaringsdeskundige en dus ook leermeester.  

Zo heb ik tal van mensen aangehaald die in Bardo verbleven. Over hoe 

ieder uniek is en dus ook ‘hoop’ op een eigen manier beleefd.

Ook heb ik stilgestaan bij de ervaringen met ‘bloemen in Bardo’. Hierbij 

zie ik dat mensen ontspannen en aandacht kunnen geven aan emoties 

en vragen die anders zouden blijven liggen. Het verhaal van Marlon (op 

pagina 4 in deze nieuwsbrief) is een prachtig voorbeeld hoe ‘bloemen  

in Bardo’ dat ook voor naasten hoop in de palliatieve zorg kan brengen. 

Tot slot heb ik benadrukt dat iedereen in de palliatieve fase mag hopen  

op empathie. Empathie van een ieder waar zij contact mee hebben.  

Daar staan we ook voor in Bardo. 

Dat duurde toen nog even, maar 

het feit dat de vraag gesteld was 

en het antwoord ja was, was be-

langrijker dan de uitvoering. We 

zijn getrouwd in de Hoofdvaart-

kerk.”  zegt Jeroen. De blik dwaalt 

af naar het raam, zijn kamer in 

Bardo biedt een prachtig uitzicht 

op hetzelfde kerkje.

Je mag me slaan…
“Tijdens een controle in januari 

2015 was op de scan iets te zien in 

de lende wervel. Er bleken uitzaai-

ingen in mijn nek en rug te zijn, 

met gevaar voor een dwarslaesie. 

Bestraling volgde, een hele hef-

tige en pijnlijke periode. Met de 

toename van klachten werd ook 

de zorg uitgebreid. Het consult-

team palliatieve zorg (een team 

van experts in palliatieve zorg 

die 24/7 advies geven, red.) werd 

ingeschakeld en daarmee kregen 

we regelmatig contact met Astrid 

Kleiweg, verpleegkundig specialist 

palliatieve zorg in het Spaarne 

Gasthuis en Rensia Bouwmeester, 

Casemanager in Bardo.  

De situatie werd heftig, het ging 

niet goed met Jeroen. Tijdens een 

gesprek over ‘hoe nu verder?’ zei 

Astrid, de verpleegkundig specia-

list: “Je mag me slaan, maar ik wil 

het toch even benoemen. Er be-

staat ook zoiets als een tijdelijke 

opname in een hospice.”  

Jeroen en Wendy voelden enorme 

weerstand. Jeroen: “Naar Bardo? 

Nooit! Daar gaan mensen dood. 

Er is ons toen echt de tijd gegeven 

om erover na te denken. We voel-

den ons (met het gevaar op een 

dwarslaesie bij Jeroen en kans op 

herhaling van de onverklaarbare 

pijnaanvallen) niet veilig in ons 

eigen huis. Hoe prettig thuis ook 

is, het voelde niet langer ‘veilig’.” 

Nadat we een en ander hebben 

laten bezinken, hebben we toch 

vrij snel gekozen voor een tijde-

lijke opname in Bardo.” Zonder 

spijt, blijkt al na enkele dagen. 

“In Bardo vinden we geborgen-

heid en veiligheid. De aspecten 

veiligheid en zorg wegen zwaar. 

We doen dit vanwege onzeker-

heden in mijn lijf, het geeft rust 

in ons hoofd. We moesten alles 

dat in twee weken gebeurd was, 

een plekje geven. Het heeft een 

enorme impact gehad. In Bardo 

is zorg voor mij en wordt Wendy 

ontzorgd.”

Wendy: “Als je zo intensief bij 

de zorg betrokken bent, veran-

dert je rol van echtgenote in 

verpleegkundige. In het hospice 

kan ik weer terug in de rol van 

echtgenote. En heel belangrijk: 

we voelen ons hier heel erg thuis. 

Dat komt door de huiselijke sfeer, 

maar vooral door de mensen.  

Je merkt dat alles met veel liefde 

wordt gedaan. Vrijwilligers en  

verpleegkundigen doen dit vol 

liefde en passie. Dit werk doe je 

niet zomaar. Wendy, die dag en 

nacht bij haar man verblijft: “Ik 

zei van de week: Ik ga naar huis, 

daarmee bedoelde ik Bardo. Dat 

zegt genoeg.” 

Van de redactie: Het plan om 

weer naar huis terug te gaan 

bleek gaandeweg niet meer

mogelijk. De zorgvraag nam 

toe, Jeroen werd zieker en zieker. 

Op 25 juli overleed Jeroen in 

Bardo in het bijzijn van zijn 

geliefde. 
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Heeft u ook een mooie ervaring of bijzonder verhaal  

over de zorg van Bardo in de laatste fase en wilt u dit  

met ons delen in de Nieuwsbrief?

Stuur een mail naar info@hospicebardo.nl

Dick Cohen- Vrijwilliger 
in hart en nieren 

Bij het schrijven van deze nieuws-

brief, is het Bardo Golftoernooi 

dat op 6 oktober plaatsvindt vol-

op in voorbereiding. Dick Cohen, 

één van de organisatoren van  

het eerste uur van dit toernooi, 

verblijft sinds juli zelf in Bardo. 

Naast alle PR werkzaamheden 

die hij de afgelopen 10 jaar voor 

Bardo deed, was Dick ook actief 

als vrijwilliger bij mensen thuis. 

Op dit moment wordt in zijn 

kamer in het hospice nog hard 

gewerkt, bijna dagelijks vinden 

hier besprekingen plaats. Hij 

voorziet zijn bezoek van een  

vers kopje koffie uit zijn eigen 

Nespresso machine. Zijn betrok-

kenheid bij de organisatie van 

deze dag is groot en hij haalt er 

nog veel voldoening uit. 

Dick Cohen: “Ik heb mijn steentje 

letterlijk en figuurlijk bijgedragen 

aan Bardo en zolang ik dat kan, 

blijf ik dat doen. Op mijn manier, 

vanuit deze kamer, waar ik me 

heel prettig voel. Het is zo bijzon-

der, collega’s met wie ik afgelo-

pen jaren heb samengewerkt, 

kom ik nu tegen vanuit een  

andere rol, nu ik in Bardo te gast 

ben. Soms ben ik ’s nachts een 

tijd wakker, er komt dan regel-

matig iemand bij me zitten die 

alle tijd neemt voor een gesprek. 

Er is volop tijd en aandacht. Ik 

ervaar de zorg als zeer hartver-

warmend, daar kan geen hotel 

tegenop.”

Ondanks de korte periode die 

Dick nog te leven heeft, is hij het 

voorbeeld dat het leven niet op-

houdt bij opname in het hospice. 

Door zijn openheid laat hij zien 

hoe het leven in het hospice is. 

Hij haalt drempels en vooroor-

delen weg, en maakt de dood 

bespreekbaar. 

Dick is een ambassadeur waar 

Bardo trots op is!  

Ernst Jan  en Agnes

Dick Cohen

Lintjesregen in Bardo
Op 24 april kregen maar liefst 30 bewoners van Haarlemmermeer een 

lintje uitgereikt door burgemeester Theo Weterings. Op twee ervan zijn 

wij bijzonder trots. Agnes de Bruijn en Ernst-Jan Beijer zijn benoemd tot 

Lid in de Orde van Oranje Nassau, voor het vele vrijwilligerswerk dat zij 

hebben gedaan, onder andere in Bardo. Ernst kookt geregeld in Bardo en 

bakt overheerlijke oliebollen.  Agnes is zorgvrijwilliger bij mensen thuis 

én in het hospice en ook zij kookt met regelmaat voor de gasten in Bardo.

Burgemeester Theo Weterings verwoordde het als volgt tijdens de be-

noeming van Agnes: ‘Ik kan niet alles vermelden, want het is veel dat u 

deed en doet. U helpt waar het nodig is. Zo simpel kan het soms zijn.’

Een welverdiende decoratie voor twee fantastische vrijwilligers! 
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Bloemen in Bardo
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat creatief bezig zijn in Bardo een 

steeds belangrijkere rol inneemt. In het laatste kwartaal van 2014 en het 

eerste kwartaal 2015 is proef gedraaid met het project ‘bloemen in Bardo’. 

Een samenwerking tussen Bardo en kunstenaar Peik Suyling. Vanuit zijn 

Stichting Young Designers richt hij zich op sociaal maatschappelijke vraag-

stukken, projecten raken aan zingevingvraagstukken zoals eenzaamheid, 

identiteit, thuisgevoel en zorg. Met ‘bloemen in Bardo’ lijkt een manier van 

uiten te worden gestimuleerd, in situaties waar woorden te kort schieten.

Dit gebeurt door samen met kunstenaar Peik, in stilte, bloemen te tekenen 

of te schilderen. Dit is niet alleen voor gasten maar ook voor hun naasten 

van belangrijke waarde.

Mevrouw Vos, die afgelopen voorjaar te gast was in het hospice, schilderde 

in stilte samen met haar zoon en dochter. Hun gezamenlijke werk kreeg de 

naam ‘het familieportret.’ Vlak voor haar overlijden kon er nog een expo-

sitie van al haar werken die ze in Bardo heeft gemaakt, worden gehouden. 

Marlon Janse, dochter van mevrouw Vos, verwoordt haar ervaring als 

volgt: “Kunst komt vanuit je eigen ik, vanuit een gevoel van binnen wat je 

weergeeft in een schilderij, gedicht, bloemstuk, enz. Daarom is kunst ook 

zo mooi. Het roept bij iedereen een gevoel op. De ene persoon wordt er 

verdrietig van, terwijl de ander juist blij wordt van het zien of maken van 

een kunstwerk. Hoe dan ook doet kunst iets met je. Het raakt je.

Door te schilderen met mijn moeder en mijn broer, gebeurde er ook van 

alles met ons. Het was heel speciaal dat ik dit nog samen met mijn moeder 

heb kunnen doen en dat we dit samen als gezin nog hebben kunnen doen. 

Het bracht ons dichter bij elkaar. Daarnaast was het ook een emotionele 

uitlaatklep. Het geeft weer wat er op dat moment in je omgaat, hoe je je 

voelt. Je komt in een soort flow, waardoor je gevoelens op papier vloeien 

en dit heeft tot menig goed gesprek geleid, dat we anders misschien niet 

zouden hebben gehad. Het opent deuren.

Nu mijn moeder er niet meer is heb ik een mooie herinnering aan deze 

bijzondere momenten. Als ik naar de schilderijen kijk, dan zie ik welk 

proces mijn moeder heeft doorgemaakt. Hoe ze stapje voor stapje met 

haar ziekte en haar naderende dood omging. Eerst voorzichtig aftastend, 

voetje voor voetje, penseelstreek voor penseelstreek. Vervolgens een pad 

vinden waar je op kunt lopen en die je volgt, met af en toe een uitstapje 

naar een zijpaadje en tot slot rust, vrede, er klaar voor zijn. Dat is mooi 

om te zien. Het maakt me warm van binnen. Het zorgt ervoor dat ik weet 

dat het goed is zoals het is gegaan. Dat zij er vrede mee heeft en dat ik 

er daardoor vrede mee heb. Ik zal nog vaak naar de schilderijen kijken en 

genieten van onze tijd samen, want achter de tranen van verdriet zit een 

glimlach van herinnering.”

Ervaring tot nu toe leert dat deelnemers met het tekenen meer balans 

toonden waardoor een gesprek met hen over de medische therapie vaak 

gunstig werd beïnvloed. De tekenaars zelf zagen in de tekeningen thema’s 

en gedachten vorm krijgen die als spiegels konden werken voor wat er  

innerlijk leefde. Dit bleek houvast te bieden; een mevrouw tekende  

steevast lentebloemen en verwees daarmee naar hoop.  

Niet op genezing, daar was ze voor zichzelf heel duidelijk over, maar 

hoop als manier om positief om te kunnen gaan met de situatie en haar 

naasten. Een andere tekenaar liet zijn gedachten compleet de vrije loop 

om leeg te raken. De leegte gaf hem de kracht om met zijn zorgen en zijn 

ziekte om te kunnen gaan. Deze eerste goede ervaringen hebben ertoe 

geleid dat momenteel benodigde fondsen gezocht worden zodat de 

proef kan worden omgezet in een tweejarig project.

Scouting Badhoevedorp bakt voor Bardo 
Afgelopen voorjaar ontvingen wij vijf heerlijke zelfgebakken appeltaarten van de Lady Baden Powell groep  

Badhoevedorp. Tijdens de Beursvloer, een jaarlijks terugkerend initiatief van Ondernemend Hoofddorp, dat  

in november vorig jaar plaatsvond, werd een ‘match’ gemaakt tussen deze scoutinggroep en de gemeente 

Haarlemmermeer. De gemeente zou de groep helpen met flyers maken om leden en leiding te werven, maar 

wilde daar zelf niks voor terug hebben. Daarom betrok zij Bardo erbij, als begunstigde voor de tegenprestatie,  

vijf overheerlijke zelfgebakken taarten! Neve, Jasper, Lisa, Rene en Irene overhandigden de taarten aan 

zorgvrijwilliger Dennis en kregen vervolgens een rondleiding en uitleg over de zorg in het Hospice. 

Patiënten en hun gasten hebben genoten van deze smakelijke win-win taarten!

initiatiefnemers:
Christiaan (Bardo arts) 
en Peik
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50 jarig huwelijksfeest 
voor Vrienden 
Regelmatig wordt Bardo verrast met spontane donaties 

en giften van mensen die Bardo een warm hart toe-

dragen. Zo ook dit voorjaar met twee uitzonderlijke 

jubilea. Vlak na elkaar ontvingen wij een telefoontje 

van twee verschillende echtparen, echter met dezelfde 

intentie. De heer en mevrouw Korver en de heer en 

mevrouw van de Ruit, hadden beiden onlangs met 

hun familie en vrienden hun 50-jarig huwelijk gevierd!  

Geen bloemen, geen cadeaus, hun eigen wens was een 

bijdrage voor Bardo. Beide feestelijkheden resulteerden 

in een totale gift van € 1250!

Interview met de heer Scheringa, 

sinds 2003 donateur van Bardo

“Op 4 februari 2003 werd mijn 

vrouw opgenomen in Bardo. We 

hadden in het ziekenhuis te horen 

gekregen dat ze niet meer te behan-

delen was. De keuze was toen thuis 

sterven of een andere passende plek 

zoeken. We dachten haar mee naar 

huis te nemen, maar de behande-

lend arts in de Mariastichting  

(huidige Spaarne Gasthuis red.) zei 

letterlijk: “Begin er niet aan. U weet 

niet wat u nog allemaal te wachten 

staat.” Deze raad heb ik ter harte 

genomen, we zijn toen op zoek 

gegaan naar een passende plek.  

In eerste instantie dacht ik aan 

verpleeghuis Bornholm, helemaal 

niet wetende dat destijds daarnaast 

een hospice zat. Daar kwam ze  

dus terecht. 

Als ik één instantie in mijn leven 

ben tegengekomen waar ik van 

onder de indruk ben, is het Bardo 

wel. De verzorging die mijn vrouw 

en ik daar hebben gekregen, daar 

neem ik mijn petje voor af. De hele 

dag bleef ik bij haar. Tegen de avond 

ging ik met de was naar huis om te 

eten en te slapen. Zo ging dat een 

tijdje. Een van de verpleegkundigen 

zei op een moment tegen me: “U 

kunt hier ook blijven eten.” Dat was 

fijn, ik hielp haar ook met eten, tot 

dat niet meer ging. Door haar ziekte, 

ze had een hersentumor, werd alles 

moeilijker, ik kon de zorg nu geluk-

kig uit handen geven. Dat bracht 

rust. De dag voor ze stierf, merkte ik 

dat ze hard achteruitging. De vol-

gende ochtend op 21 februari, 

kwam de arts langs en constateer-

de dat de laatste uren waren  

begonnen. Ik heb haar toen met de 

verpleegkundige samen nog ge-

wassen, een bijzonder moment. De 

kinderen waren erbij toen ze over-

leed later die dag, mijn schoonzoon 

heeft zelfs geholpen bij de laatste 

zorg. Daar heb ik veel respect voor.

We hebben twee kinderen, een 

zoon en een dochter. Zij zijn het 

mooiste souvenir dat ik van mijn 

vrouw heb gekregen. In hen zie ik 

haar terug.  

Ik heb haar foto in de woonkamer 

staan, tussen haar lievelingsbloe-

men. Na haar overlijden, inmiddels 

12 jaar geleden, heb ik me voorge-

nomen om onder de mensen te 

blijven. Ik sport regelmatig en heb 

daardoor ook weer nieuwe mensen 

leren kennen. Je moet op een an-

dere manier betekenis aan je leven 

geven. Ik denk nog zeer regelmatig 

terug aan de tijd die we hebben 

doorgemaakt in Bardo. Een verdrie-

tige periode maar ik ben heel dank-

baar voor de zorg die we hebben 

mogen ontvangen. Daarom geef ik 

met liefde mijn jaarlijkse donatie 

aan Bardo, in de wetenschap dat 

jullie er hele mooie en goede dingen 

mee kunnen doen.”  

“Een Bardo Vriendschap 
van ruim 12 jaar” 

 

Powerboat race voor 
Bardo

het team van CBRE 

Global Investors 

met de Bardo boot

Op woensdag 10 juni organiseerde de Business Club van 

World Trade Center Schiphol de ‘generosity games’, een 

race met bootjes op de vijver voor de bedrijfstoren. Het 

idee van een powerboat race sloeg enorm aan bij leden 

van de business club. Iedere deelnemende organisatie 

kocht een boot en verbond een goed doel aan hun boot. 

CBRE Global Investors koos Bardo als goed doel. Zou de 

boot van CBRE winnen, kon Bardo rekenen op een donatie 

van € 6.000. Helaas, de boot had last van zwaar weer  

en tegenwind en sloeg in de tweede manche om…  

Geen prijs, wel een leuke ervaring rijker!
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1e halfjaar 2015 

    

Opnames      50

Gem. leeftijd bij opname  69 jaar

Jongste gast    49 jaar

Oudste gast    97 jaar

Overleden    42

Ontslagen    6

Gemiddelde opnameduur  26 dagen

Kortste opnameduur  1 dag

Langste opnameduur  201 dagen

Komend van thuis    21

Komend van ziekenhuis  28

Komend van elders    1

Bardo in cijfers

Sponsors
NAAM              SCHENKING

 

FNV Bouw Haarlemmermeer  1.192,-

Diakonie SOW Vijfhuizen  127,- 

Dura Vermeer BV via ‘Aannemers Vereniging AAW’  2.000,- 

Diaconie Zuiderlicht  259,- 

Mevrouw Zwart, gift t.g.v. haar 80e verjaardag  250,- 

Mevrouw Philippo-Turnhout  600,- 

De heer van de Poppe  250,- 

Pierrot bloemenstudio, verkoop beertjes en fooienpot  315,- 

De heer en mevrouw Schering-Maliepaard t.g.v. 50-jarig huwelijk  383,- 

De heer en mevrouw Vonk, goede zorg mevrouw Oosterom  50,- 

Diaconie der Christelijk Gereformeerde Kerk Nieuw-Vennep  575,- 

ING Goede Doelenfonds, dankzij aanvraag Gert Luijer  1.000,- 

De heer Bottema, gift voor vrijwilligers  50,- 

De heer en mevrouw Terink, dank goede zorg dhr. P. Stern  200,-

De heer van der Land, dank voor goede zorg dhr. C.G.M. Veltman  180,- 

Mevrouw Verkuyl t.g.v. verjaardag  390,- 

Medewerkers Thomas Cook ter nagedachtenis aan collega  130,-

Thomas Cook Nederland B.V. ter nagedachtenis aan collega  500,- 

De heer Boersma   195,- 

De heer en mevrouw Korver t.g.v. 50-jarig huwelijk  800,- 

De heer en mevrouw van de Ruit t.g.v. 50-jarig huwelijk  450,- 

Mevrouw Backers    750,- 

Film- en boekentip   

Still Alice/ Ik mis mezelf 

Lisa Genova

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: opmaak Anja Schaller fotografie Archief Bardo, Myung Beekman, Edwin de Jongh, 

Pieter Pronk redactioneel Marlon Janse, Christiaan Rhodius, Jacqueline Schweig, Marion Sonneveld, Willeke van Uden

Stichting Vrienden van Hospice Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM  Hoofddorp

t  020 333 47 00  f  020 333 47 01  e  info@hospicebardo.nl  i  www.hospicebardo.nl

iban  NL89 RABO 0324 5720 93  bic  RABONL24  kvk  34 15 98 71

Alice leidt een druk 

leven als weten-

schapper wanneer 

zij op bijna 50-jarige 

leeftijd de diagnose 

vroege Alzheimer 

krijgt. Haar leven 

slaat om als een blad 

aan een boom: ze verliest al haar zekerheden, 

zoals haar baan en de regie over haar eigen 

wereld. Haar plan om haar man en kinderen 

niet tot last te zijn en op tijd afscheid te  

nemen, verdwijnt uit haar geheugen.  

Alice leeft verder zonder herinneringen aan 

het verleden en zonder hoop voor de toe-

komst, een leven dat mooie, maar meestal 

verwarrende en zelfs angstaanjagende  

momenten kent.

Vriend worden

Voor minimaal € 25,- per jaar bent u

donateur, steunt u ons werk en ontvangt 

u de nieuwsbrief met de ontwikkelingen

en achtergrondinformatie. 

Een eenmalige donatie is natuurlijk

ook van harte welkom.

 

Kijk op www.hospicebardo.nl 

of bel met 020 333 47 00.


