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Moed verzamelen en 
binnenstappen tijdens 
open dag 
De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg vond dit jaar plaats op zaterdag 14 oktober. Deze dag is 
bedoeld om belangstellenden, patiënten, naasten en allerlei mensen die privé of professioneel betrok-
ken zijn bij het bieden van zorg bewust te maken van het bestaan van palliatieve zorg (zorg in de  
laatste levensfase), de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland. Bardo greep dit moment 
aan om een open dag voor geïnteresseerden te organiseren.
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Animatiefilmpje 

‘Palliatieve zorg 

bij Bardo’

Regelmatig hoort Bardo 
de kreet: ‘Had ik dit maar 
eerder geweten’. Wat
Bardo kan betekenen voor 
mensen die niet meer 
beter worden, is niet altijd 
bekend. Daarom maakte 
Bardo een animatiefilm-
pje waarin de totale zorg 
en ondersteuning die Bar-
do biedt, wordt uitgelegd. 
Al vanaf het moment dat 
iemand te horen krijgt dat 
hij of zij ongeneeslijk ziek 
is, kan Bardo ondersteu-
ning geven. Ondersteu-
ning voor zowel de patiënt 
als de naasten.  
Het filmpje maakt daarom 
kort en helder duidelijk 
vanuit drie uit de praktijk 
gegrepen fictieve patiënt-
situaties waaruit deze 
ondersteuning bestaat. 

Filmpje bekijken? Ga naar 
www.hospicebardo.nl 
en klik op de homepage 
op de afbeelding van het 
filmpje ‘Palliatieve zorg 
bij Bardo’.

 In dit nummer onder andere:

•	 Binnenkijken	bij	Bardo	tijdens	open	dag
•	 Rabobank	Regio	Schiphol	fleurt	Bardo	op
•	 Vrijwilliger	Sylvia	Hubert	aan	het	woord

Mensen zo goed mogelijk 
begeleiden in de laatste  
levensfase
Hoe ziet een dag eruit in het hos-

pice en wat doet Bardo nog meer, 

naast het zorgen voor de hospi-

cepatiënten? Op deze vragen en 

meer kregen ongeveer 40 bezoe-

kers tijdens deze open dag ant-

woord. Doel van de open dag was 

dat mensen konden ontdekken 

welke keuzes zij kunnen maken 

als de laatste levensfase zich aan-

dient, hoe Bardo hen daarbij kan 

ondersteunen en hoe belangrijk 

het is om tijdig na te denken en te 

spreken over de laatste levensfase. 

Diverse mensen kwamen om 

gewoon eens een kijkje binnen te 

nemen, en anderen kwamen om 

te zien wat Bardo op termijn voor 

hun situatie kan betekenen. 

Bezoekers konden een gesprek 

aangaan met één van de artsen, 

verpleegkundige consulenten en 

vrijwilligers van Bardo in Bardo’s 

ontmoetingsruimte ’t Trefpunt, 

een plek Bardo waar mensen 

die ongeneeslijk ziek zijn en hun 

naasten terecht kunnen voor 

ondersteuning en advies. Een 

bezoeker van de open dag die 

ongeneeslijk ziek is, gaf aan dat 

zij de drempel van tevoren erg 

hoog had ervaren om een kijkje te 

nemen bij Bardo. Deze open dag 

was voor haar een goed moment 

om nu dan toch de moed te verza-

melen en bij Bardo naar binnen te 

stappen. Een andere bezoeker gaf 

aan dat zijn vrouw jaren geleden 

liefdevol was verzorgd bij Bardo en 

dat hij daar nog altijd fijne herin-

neringen aan heeft. Andere bezoe-

kers waren geïnteresseerd in de 

activiteiten die Bardo regelmatig 

verzorgt vanuit ’t Trefpunt.  

Vrijwilliger Ton Barens verzorgde een rondleiding tijdens de open dag 

en op de achtergrond de stilteruimte van het hospice.
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Bovendien konden bezoekers tij-

dens de open dag deelnemen aan 

een rondleiding in het hospice-

gebouw. Tijdens deze rondleiding 

werd uitgelegd hoe een dag in 

het hospice eruit ziet. Ook werd 

uitgelegd wat Bardo verder al-

lemaal doet naast het bieden van 

zorg in het hospice, aan de hand 

van een bezoek aan het Leerhuis 

(kenniscentrum van Bardo) en ‘t 

Trefpunt. Ton Barens, vrijwillig 

rondleider, lichtte toe tijdens een 

rondleiding: “Alles wat we hier 

doen, is erop gericht om mensen 

zo goed mogelijk te begeleiden in 

de laatste fase.”

Breedte van palliatieve zorg 
Dit jaar was er tijdens de Inter-

nationale Dag van de Palliatieve 

Zorg vooral aandacht voor de 

breedte van de palliatieve zorg. 

Veel organisaties en mensen zijn 

betrokken bij het bieden van pal-

liatieve zorg in Nederland zoals 

Netwerken Palliatieve Zorg, hos-

pices, ziekenhuizen, huisartsen en 

verpleegkundigen. Tal van deze 

organisaties lieten op 14 oktober 

zien hoe zij bijdragen aan pallia-

tieve zorg. Bardo levert op allerlei 

manieren een bijdrage aan de pal-

liatieve zorg en wilde tijdens de 

open dag hieraan in het bijzonder 

aandacht besteden. Want naast 

het verzorgen van de patiënten 

in het hospice, biedt Bardo ook 

ondersteuning thuis aan mensen 

die ongeneeslijk ziek zijn. “De 

kennis en ervaring die Bardo naar 

mensen thuis brengt, zorgt ervoor 

dat ze vaak langer thuis kunnen 

blijven”, lichtte verpleegkundig 

consulent palliatieve zorg Rensia 

Bouwmeester-van Boekel toe. 

“Bovendien kan Bardo vrijwilligers 

inzetten bij mensen thuis om de 

mantelzorgers te ondersteunen 

en wat lucht te bieden.”

Voortdurend leren  
van patiënten 
Palliatieve arts Christiaan Rho-

dius: “We leren voortdurend van 

onze patiënten en wat zij nodig 

hebben.” Deze kennis en ervaring 

deelt Bardo graag om ervoor te 

zorgen dat de palliatieve zorg 

verbetert. Bijvoorbeeld door dit 

naar mensen thuis te brengen. 

Maar ook door het bieden van  

een plek, ’t Trefpunt, waar men-

sen die ongeneeslijk ziek zijn 

terecht kunnen voor steun en 

advies of om bijvoorbeeld lot- 

genoten te ontmoeten. En door  

in het Leerhuis, het kennis- 

centrum van Bardo, cursussen 

te bieden over palliatieve zorg 

aan verpleegkundigen en artsen. 

Christiaan: “Ons werk is een  

samenspel met de huisartsen  

en andere zorgverleners.  

Vandaar dat we het belangrijk 

vinden om onze leerervaringen 

over palliatieve zorg verder 

te verspreiden. Alles wat ertoe  

bijdraagt om de palliatieve  

zorg te verbeteren.”  

   

Opfleuractie door Rabobank Regio Schiphol 

De directie en het managementteam van Rabobank  

Regio Schiphol boden op vrijdagmiddag 7 juli tien paar 

handen aan om het buitenterras en dakterras van  

Bardo te verfraaien met allerlei prachtig groen. 

De weken voorafgaand aan deze middag had het 

Rabobank-team zich intensief ingezet om een keur  

aan bloemen en planten inclusief bakken en potten  

te regelen voor de opfleuractie. De gasten en mede- 

werkers van Bardo genoten van het enthousiasme

waarmee het Rabobank-team aan de slag ging. Daarnaast 

bood de middag een mooie gelegenheid om het Rabobank-

team Bardo van binnenuit te laten zien en ze kennis te 

laten maken met het wel en wee in een hospice. 

Onze gasten hebben afgelopen zomer veelvuldig  

genoten van de opgefleurde terrassen.  

Bardo is het Rabobank-team dat zich deze middag  

vol overgave inzette dan ook heel dankbaar voor  

deze opfleuractie.  
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Heeft u 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

Elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur staat de deur van 

Bardo open voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn (en hun 

naasten) en behoefte hebben aan een ontmoeting, onder-

steuning of informatie. Tijdens dit inloopuur in ‘t Trefpunt is 

vrijwilliger Sylvia Hubert meestal aanwezig om mensen een 

warm welkom te heten. Naast een warm ontvangst geeft 

Sylvia massages aan mensen die dat op prijs stellen.

Hoe vond jij jouw weg naar Bardo? 
Toen 6 jaar geleden mijn moeder overleed, viel er tegelijkertijd 

een stukje mantelzorg weg. Deze vrije tijd wilde ik graag opvul-

len met iets moois en nuttigs. En zoals vaker… waar een deur 

zich sluit, opent zich een andere. Via via hoorde ik dat het mo-

gelijk was om een cursus te volgen als gast- of zorgvrijwilliger 

binnen Bardo. Dat voelde direct goed. Het leek of ik daar zelf in 

een warm bad terechtkwam. Wat een fijne plek en wat een 

mooie, lieve en gedreven mensen werken er bij Bardo!

Wat vind jij fijn om te doen bij Bardo?
De eerste jaren hielp ik in de huiskamer mee of aan de recep-

tie. Maar toen ik de kans kreeg via Bardo een extra massage-

cursus te volgen, greep ik deze graag aan. Als yogadocent 

had ik al meerdere massagecursussen gevolgd maar deze 

cursus bleek een mooie toevoeging. Heerlijk, nu mocht ik 

1-op-1 actief zijn binnen Bardo door mensen in de laatste 

levensfase (binnen en buiten Bardo) een massage te geven, 

bijvoorbeeld tijdens het inloopuur in ‘t Trefpunt. De massa-

ges (soms alleen vasthouden en pijnlijke plekken warmte 

geven) geef ik met mijn handen, maar vooral ook vanuit mijn 

hart. Ze zijn voor iedereen die ongeneeslijk ziek is bedoeld 

die daaraan behoefte heeft.

Waarom een inloopuur?
Een jaar geleden werd het inloopuur in ons Trefpunt gestart. 

Een prachtige inloopplek  (binnen Bardo) om even tot rust te 

komen, je verhaal te vertellen als je daar behoefte aan hebt 

en/of je vragen te stellen. Er is namelijk ook altijd een gespeci-

aliseerde verpleegkundige aanwezig. Kortom: een veilige en 

warme omgeving, een plaats waar je aan kunt geven wat jij 

écht nodig hebt. Er wordt altijd naar jouw verhaal geluisterd, 

je wordt gehoord en alles mag er zijn. 

Lijkt je dat fijn? Sta jezelf dan toe eens een hoofd-/voet-/

handmassage te ontvangen. 

Waarom zijn massages juist dan  
zo belangrijk volgens jou?
Ieder mens wil graag gezien en gehoord worden, maar je 

lichaam zo te voelen, kan heel fijn zijn. Persoonlijk zie ik dit 

als een fijne toevoeging aan al het mooie werk dat mijn  

medecollega’s hier in ons huis geven. En het feit dat de  

mensen er nu meer om durven vragen en soms zelfs voelen 

dat ze rustiger worden, of dat er iets in hun lichaam verzacht 

of ontspant, geeft mij het besef hoe bevoorrecht ik ben dat  

ik hieraan mijn steentje mag bijdragen. Juist voor u en jou,  

die het soms zo hard nodig hebben. Vraag erom, u bent  

zo ontzettend welkom (in ons Trefpunt).  

Na een gastvrij ontvangst op de pres-

tigieuze golflocatie The International 

Golf in Badhoevedorp met een warm 

weerzien van de aanwezige deelnemers 

werd om klokslag het toernooi 12.00 

uur afgeslagen. Een golftoernooi waar-

bij zeker niet de sportieve prestaties 

centraal staan maar des te meer de  

bijzondere en warme sfeer. 

Op dinsdag 26 september kwamen 44 

Vrienden van Bardo voor de achtste keer 

samen om met elkaar de Bardo Golfdag 

te beleven. Deze dag was bedoeld als rela-

tiedag voor ondernemers en particulieren 

die Bardo een warm hart toedragen.  

En dat de aanwezigen een speciaal 

plekje voor Bardo koesteren in hun hart 

was goed voelbaar. Duidelijk wordt ook 

dat de Stichting Vrienden van Bardo een 

bijzondere club is van bevlogen mensen 

die, als de situatie daarnaar vraagt, zich 

graag inzetten voor Bardo. Ontzettend 

mooi om getuige van te mogen zijn.

Bardo spreekt grote dank uit aan alle 

deelnemers, Vrienden, sponsoren, The 

International Golf en het organiserend 

comité voor het mogelijk maken van 

deze dag. Zie voor een uitgebreide foto-

reportage van deze dag (met dank aan 

Rob Jelsma): http://www.bardogolf.nl

Massages vanuit het hart 

Bijzondere en warme sfeer  

tijdens Bardo Golfdag

De flight van E=MC2 mocht zich de trotse 

winnaar van de bokaal noemen
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Hoe maak je ‘echt contact’ met 

patiënten die ongeneeslijk ziek zijn? 

Deze vraag stond centraal tijdens het 

symposium ‘Over palliatie gesproken’ 

dat Bardo afgelopen mei organiseerde.

Zo’n 80 (huis)artsen en gespecialiseerd 

verpleegkundigen waren ingegaan op 

de uitnodiging die zij van Bardo hadden 

ontvangen voor deze avond. Zij werden 

tijdens deze avond geïnspireerd door 

Carlo Leget (hoogleraar Zorgethiek aan 

de Universiteit van Humanistiek en 

bijzonder hoogleraar palliatieve zorg 

vanuit de Associatie Hospicezorg Ne-

derland) en Mecheline van der Linden 

(klinisch psycholoog en psychothe-

rapeut in VUmc en Emotion Focused 

Therapy therapeut). Zij inspireerden 

de aanwezigen met diverse manieren 

waarop intensiever en bezield contact 

met de patiënt te maken is. Dennis 

van Druten vertelde hoe hij als patiënt 

het contact met professionals heeft 

ervaren. Carlo, Dennis en Mecheline 

maakten er gezamenlijk een indruk-

wekkende avond van die opgeluisterd 

werd met muziek en foto’s die het 

thema ondersteunden. 

Jaarlijks organiseert Bardo een sympo-

sium voor (huis)artsen en gespeciali-

seerd verpleegkundigen. Zie voor een 

actuele agenda van activiteiten ook 

de website van Bardo. 

Bijzonder klusteam  

met uitgebreide 

kennis van zaken 

Zoals in elk huis gaat ook in het hospice van Bardo wel eens iets kapot. 

Het vrijwillige klusteam van Bardo zorgt er onder coördinatie van 

Jeremy Geest, Regiehouder Facilitair bij Bardo, voor dat de gasten hier 

geen of zo min mogelijk last van hebben. Jeremy en klusvrijwilliger 

Jan Blom aan het woord.

Uitgebreide technische kennis 
Jeremy vertelt: “Het is een hele klus om het overzicht te houden welke 

technische taak wanneer uitgevoerd moet worden en om er de juiste 

onderdelen en mensen bij te verzamelen. Dit kunnen ons klusteamleden 

zijn en als er voor een taak specifieke kennis nodig is die we niet in huis 

hebben, schakelen we expertise in van buiten.” 

Jan Blom vult aan: “Zodra er een klus intern moet worden geklaard, 

stemmen we zelf met ons team af wie wat en wanneer doet. Klussen 

pakken we op maandag en vrijdag op.”

Het gebouw voelt als mijn kindje 
Op de vraag hoe Jan verzeild raakte bij Bardo, antwoordt hij: “Ik heb een 

bouwkundige achtergrond. Ik heb gewerkt als timmerman, uitvoerder, 

en later als opzichter bij Bouwfonds. Na mijn pensioen wilde ik rustig de 

tuin bij Bardo gaan bijhouden, toen stond het hospice nog in de wijk 

Bornholm. Op een gegeven moment werd ik bij de directeur van Bardo 

geroepen. Blijkbaar had iemand op mijn cv gezien dat ik bouwkundige 

ervaring had. Ik kreeg een stapel formulieren mee over de nieuwbouw. 

Vanaf dat moment heb ik mijn steentje bijgedragen aan het begeleiden 

van de nieuwbouw tot en met de oplevering. Hier zijn flink wat uren in 

gaan zitten. Het gebouw voelt nu dan ook als mijn kindje. Sinds we de 

sleutel kregen van de nieuwbouw zijn we het gebouw als team technisch 

gaan bijhouden en uitbreiden.” 

Team van onschatbare waarde
Heeft het klusteam ook een adviserende rol, naast het uitvoeren van 

technische werkzaamheden? Jeremy: “Jazeker! De Stichting Vrienden  

van Hospice Bardo heeft mogelijk gemaakt dat er zonnepanelen op 

het dak van het gebouw geplaatst gaan worden. Bij de voorbereidingen 

rondom het plaatsen van deze zonnepanelen zien we weer eens dat de 

kennis die we in huis hebben met het technische team van onschatbare 

waarde is. Vrijwilligers met zoveel technische kennis waarop je kunt  

terugvallen, dat is heel bijzonder!”

Nieuwe klusvrijwilliger gezocht!
Het klusteam heeft nog ruimte voor een nieuw teamlid. Ben je iemand 

of ken je iemand die technisch handig is en wekelijks nog wat uurtjes 

over heeft? Neem dan contact op met één van onze Coördinatoren  

Vrijwilligers via tel. 020-3334725 of via e-mail  

coordinatievrijwilligers@hospicebardo.nl. 

Op de foto poseren in het klushok vrijwilligers (v.l.n.r.) Ernst, Jan, Jeremy  

en Ben. Hans en Behrouz ontbreken op de foto. Koos heeft het klusteam  

5 jaar versterkt maar heeft vanwege een verhuizing het team helaas 

moeten verlaten. We wensen Koos veel geluk in zijn verdere bestaan.

Terugblik op 

indrukwekkend 

Bardo-symposium 
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Creatieve oplossing voor 
optimaal woongenot 
De teamleden van Bardo doen er van alles 

aan om het verblijf voor de gasten zo fijn 

mogelijk te maken. Hierbij is geen drempel 

te hoog, ook als het gaat om letterlijke drem-

pels. Dat bewees verpleegkundige Eveline 

die een oplossing bedacht om de drempels 

weg te nemen als gasten vanuit hun bed 

naar de binnentuin willen.

Binnen Bardo willen we alle drempels weg-

nemen voor onze gasten om zich, daar waar 

zij kunnen, vrij te kunnen verplaatsen. Dit 

geldt al helemaal voor de kamers en aan-

grenzende omgeving van de gasten. We 

constateerden dat het wel lastig was voor 

gasten om zich in een rollator of rolstoel te 

verplaatsen van hun kamer naar het aan-

grenzende terras of balkon. 

Maar dan is er altijd wel iemand bij Bardo 

met een creatief idee om het probleem op te 

lossen. Laat Eveline, één van onze verpleeg-

kundigen, getrouwd zijn met iemand die een 

eigen houtbedrijf heeft en die thuis is in het 

maken van drempels om vloeren op elkaar 

aan te laten sluiten. In een handomdraai 

waren de drempels op maat gemaakt en dat 

slechts tegen de kostprijs.

Bij deze hartelijk dank aan Heemsteedse 

Hout- en Triplexhandel W.A. Turkenburg & 

Zn. voor hun ‘naadloos aansluitende’ dienst-

verlening! 

Bardo 
blogt   

In	zijn	werk	als	arts	palliatieve	geneeskunde	spreekt	Christiaan	Rhodius	in	Bardo	mensen	op	een	

kwetsbaar	moment	in	hun	leven,	namelijk	als	hun	ziekte	ongeneeslijk	blijkt	te	zijn	en	ze	op	enig	

moment	zullen	komen	te	overlijden.	Deze	ontmoetingen	zijn	intense	momenten	voor	de	patiënt,	

diens	naasten	en	voor	Christiaan	als	arts.	Intens	omdat	de	dood	als	zodanig	soms	een	derde		

gesprekspartner	lijkt	te	zijn.	In	zijn	maandelijkse	blog	‘Woorden	van	bardo’	geeft	Christiaan		

op	persoonlijke	wijze	uiting	aan	zijn	ervaringen.	In	deze	nieuwsbrief	het	blog	‘Tortelduiven’.		

Alle	blogs	zijn	ook	te	lezen	via	www.hospicebardo.nl/woorden-van-bardo.

 

Tortelduiven 
‘Stoppen jullie gewoon de medicijnen in de hoop dat haar 

hart het begeeft of zo?’ vraagt André duidelijk aangedaan, 

maar zonder al te veel stemverheffing. ‘Dat kan toch niet 

de bedoeling zijn?’ Zijn kleurige polo steekt fel af tegen 

het intens bleke gezicht van zijn vrouw Henny. De chemo 

heeft haar kaal gemaakt, desondanks sprankelen haar 

ogen. In de twee weken dat ze in Bardo is, heb ik haar van 

het leven zien genieten.

‘We willen geen klachten uitlokken, ook geen hartklach-

ten,’ zeg ik, ‘we willen juist klachten verlichten.’ Henny eet 

en drinkt weinig en dan kunnen medicijnen klachten uit-

lokken. Sinds het staken van de medicijnen voelt ze zich 

ook beter.’ Henny knikt instemmend. ‘Het is steeds weer 

afwegen wat helpt en wat niet.’

André komt iets op adem.

‘Zeg, betekent dat ook dat ik mag stoppen met de flesjes 

bijvoeding?,’ zegt Henny alsof ze net op een idee is gekomen.

‘Wat mij betreft wel. Je moet het zeker niet tegen heug en 

meug drinken.’

Een wegwerpgebaar volgt. ‘Laat dan maar zitten.’

‘Henny had me wel verteld dat jullie met een aantal medi-

cijnen waren gestopt, maar toch schrik ik er dan van,’ zegt 

hij. ‘Toen ik als deurwaarder werkte, werd ik weleens be-

dreigd. Dat kon ik hebben, maar ze moesten niet aan mijn 

familie komen. Eens zei iemand: ‘Ik weet waar je kinderen 

op school zitten’. Ik heb hem aan de kapstok opgehangen 

en ben vertrokken.’

‘Klopt,’ zegt Henny lachend, ‘maar hij heeft het na kunnen 

vertellen hoor.’

‘Het voelt als falen,’ gaat André verder. ‘Haar ziekte kan ik 

niet stoppen, kon ik het maar.’ Een diepe zucht volgt. ‘Het 

voelt zo machteloos.’

‘Je wilt niets liever dan het beste voor je vrouw, maar staat 

met lege handen tegenover een ziekte die zich niet aan de 

kapstok laat hangen.’ Hij kijkt naar buiten en dan naar 

haar. ‘Het is duidelijk dat ze alles voor je is.’

‘Dat is ze zeker, voor haar doe ik alles. Ik kom hier drie keer 

per dag. En door hier te komen, machteloos en wel, ga ik 

de confrontatie aan,’ zegt hij even stellig als bij het begin 

van het gesprek.

‘Ontzettend knap dat je je gevoel zo onder woorden kunt 

brengen. Dat doet lang niet iedereen je na.’

Hij haalt bijna nonchalant zijn schouders op. ‘We zijn al  

32 jaar bij elkaar en zouden niet anders hebben gewild.’ 

Ze pakken elkaars hand. Hij straalt als een net verliefde 

puber, zij doet niet voor hem onder.

‘Ik kijk dus gewoon naar twee tortelduiven,’  

zeg ik glimlachend. 

‘Echt wel!’ klinkt het in stereo.

In samenspraak met nabestaanden 

zijn de namen gefingeerd.
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Komend van thuis  45

Komend van ziekenhuis  41

Komend van elders  1

Overleden  82

Ontslagen  10
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Langste verblijfsduur (dagen)  141
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Jongste gast  41

Oudste gast  99

Bardo in cijfers

Giften
NAAM    SCHENKING 
Anonieme gift  50,-
Mw. Schmidt-Ruijgrok, gift naar aanleiding van 70e verjaardag  250,- 
Anonieme gift  50,-
Dhr. en mw. Weijde, opgehaald tijdens uitvaart dhr. Weijde  157,- 
Mw. Zwaan en familie, opgehaald tijdens uitvaart dhr. Zwaan  462,- 
Mw. Maassen   400,-
Diaconie SOW Vijfhuizen  300,- 
Mw. Eveleens-Maarsen  500,-
Mw. Veldman-Weeldenburg, gift naar aanleiding van 90e verjaardag  465,- 
Mw. van Tilburg-de Vries, opgehaald tijdens uitvaart mw. Valk-de Vries  60,-
Protestantse Gemeente Hoofddorp, opbrengst rommelmarkt  500,- 
Mw. Zwart  500,- 
Mw. van Gelder en dhr. van Geel, dank voor goede, professionele hulp  300,-  
en begeleiding mw. Marcelis-Neve
Familie mw. van Maris-Weijers, voor lieve en goede zorgen  533,-
Dhr. en mw. Stotijn, opgehaald tijdens uitvaart mw. Driessen  199,-
Dhr. van Rheenen en broers, dank voor verzorging van mw. van Rheenen  1.000,-
Bewonerscommissie De Schuilhoeve, ter gelegenheid van opheffing commissie  180,-
Mw. van den Heuvel-Blonk, gift naar aanleiding van verjaardag  250,-
Dhr. en mw. van Vaals-Brouwer  40,-
Stichting Meermatch, gift ter gelegenheid van beëindiging stichting  350,-
De Geldwinkel Kennemerland, aankoop kaarten Meerlive t.b.v. klanten  625,-
Protestantse Gemeente De Rank Nieuw-Vennep  290,-
Mw. Thorborg, mw. Remmerswaal en dhr. Remmerswaal,   1.000,- 
broer en zussen Jacqueline Remmerswaal
Arti-Interieur, gift in herinnering aan Cor  35,-
Anonieme gift  500,-
Passage Hoofddorp, gift tijdens lezing over ondersteuning thuis   50,-
Mw. M. Zurburg   massagetafel
Dhr. Kasje, dank voor goede zorg mw. Kasje-de Raad   500,-
Mw. Kasje, dank voor liefde en zorg voor schoonzus mw. Kasje-de Raad   100,-

Burg en Tineke Anker, gift naar aanleiding van 40-jarige trouwdag   850,-  

Bardo een Erkend 

Goed Doel 

Bardo is een Erkend Goed Doel. Dit  

betekent dat Bardo voldoet aan strenge  

kwaliteitseisen, zorgvuldig omgaat  

met elke euro en verantwoording aflegt.  

Toezichthouder CBF controleert dit. 

Meer weten? Kijk op www.geefgerust.nl. 

Voor minimaal € 25,- per jaar bent u

donateur, steunt u ons werk en  

ontvangt u onze nieuwsbrief. U kunt  

uw donatie eenvoudig en snel regelen 

via www.hospicebardo.nl of  

tel. 020-3334700.

Een eenmalige donatie is natuurlijk ook 

van harte welkom. Dit kan op rekening-

nummer: NL89 RABO 0324 5720 93 t.n.v. 

Stichting Vrienden van Hospice Bardo. 

Hartelijk dank alvast  

voor uw bijdrage!

Mooie gesprekken  

met je dierbare

Betekenisvolle gesprekken voeren in de laat-

ste levensfase is niet makkelijk. De app Before 

you leave kan daar een handje bij helpen.  

In de app zitten honderden vragen waarmee 

luchtige en zware onderwerpen aan de 

orde komen. Vragen zoals ‘Wat is je mooiste 

herinnering aan ons samen?’ tot ‘Wat had je 

anders willen doen in je leven?’. De gesprek-

ken kunnen als beeld- of geluidsfragment in 

de app bewaard worden. De app maakt het 

makkelijk om deze fragmenten te delen met 

familie en vrienden. Ook als de persoon om 

wie het gaat er niet meer is. 

De app is ontwikkeld door DELA en is gratis 

te downloaden in de Apple App Store en 

de Google Playstore en ook te vinden op: 

www.facebook.com/beforeyouleaveapp

Digitale tip!  
App Before you leave

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: opmaak Anja Schaller fotografie Archief Bardo, Kees van der Veer 

redactioneel Lucia van der Borg, Marion Sonneveld

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Bardo en Stichting Vrienden van Hospice Bardo.


