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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 veelend voor hun naasten. In die situaties wil Bardo een plek zijn die aanvoelt
thuis, met liefdevolle aandacht en gastvrijheid voor de patiènten en hun
asten.
rdo levert naast hospicezorg ook ondersteuning bij mensen thuis, zodat
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Daarnaast neemt Bardo een ac-

ve rol in het geven van scholing en publieksvoorlichting op het gebied van
§IIWI§á
liiatieve 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.
Elk moment is belangrijk en wordt gekoesterd. De zorg die Bardo verleent
palliatieve

ij wordt naast de medische zorg, ook aandacht besteed aan de spirituele, psychische en

e aspecten. De zorg voor naasten hoort hier nadrukkelijk bij. Door het behandelen en wegnemen van klachten

pijn, misselijkheid en ander lichamelijk ongemak wordt de hoogst mogelijke kwaliteit van leven nagestreefd.
Bardo raakt!
We kennen allemaal wel iemand die is overleden aan een ziekte. Hoe dichter 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 eraan 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.
Golfbaan The International
Financiering van de palliatieve zorg is geen vanzelfsprekendheid. Oe her-

vormingsontwikkelingen in de zorg maken de bekostiging nog onzekerder.
Voor een duurzame toekomst is het werven van donateurs en aanvullende
fondsen noodzaak voor Bardo. Zo organiseert de Stichting Vrienden van Hospice Bardo op 2 oktober 2018 een golfbeneFietevenement op golfbaan The

International. 0e opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan Bardo.
Helpt u mee?
Staat u al te popelen om een balletje mee te slaan? Op www.hospicebardo.
nl vindt u meer informatie zoals hoe u zich kunt aanmelden voor de Bardo
Golfdag. Of neemt u contact met ons op via tel. 020-3334711 (Communicatie
en PR]. Geïnteresseerden raden we aan wel snel te zijn met aanmelden want
het aantal flights is beperkt. Tegelijkertijd biedt dit evenement de garantie
van een exclusieve dag!
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