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Bardo 15 jaar!
Op 10 december 2001 verwelkomde Hospice Bardo haar eerste gasten. Eind november van dat jaar
opende Burgemeester van Houwelingen het hospice officieel, de kroon op het werk van een aantal
enthousiaste pioniers. In de afgelopen 15 jaar kreeg Bardo de kans om uit te groeien en zich te ontwikkelen tot een organisatie die meer is dan een hospice. Bardo ondersteunt het zo lang mogelijk thuis
verblijven, geeft voorlichting en bevordert deskundigheid op het palliatieve vlak. Dat is iets om trots
op te zijn en te vieren! Met de initiatiefnemers en de opvolgers, blikken we terug en kijken we vooruit.

Burgemeester van Houwelingen, Neeltje Zoet en
Toos van der Kamp tijdens de opening in 2001

Hoe de behoefte voor een
hospice ontstond
Toos: “Tijdens een nachtdienst in
1999 kreeg ik een ingeving. Mijn
mening was dat de stervende
mens niet op een menswaardige
manier kon sterven. Destijds gebeurde sterven regelmatig in een
achteraf plekje. Dat vond ik schrijnend en mensonterend. Dat kon
en moest anders! Zo ontstond het
initiatief voor een hospice, zonder
dat ik van het bestaan wist. Ik las
veel, broedde op een plan dat ik
op een A4tje verwoordde. Met

het plan ben ik naar de directeur
van het verpleeghuis waar ik
werkte, gegaan. Hij was enthousiast over mijn ideeën. De eerste
fundamenten werden gelegd en
we gingen verder met een initiatiefgroep bestaande uit allerlei
gedreven mensen uit andere
organisaties. Met alle passie die
ik in me had, heb ik er keihard aan
gewerkt om het hospice tot stand
te laten komen.”
Neeltje: “Ik werkte als Hoofd Zorg
in Bornholm. Toos kwam bij me

omdat ze behoefte hadden aan
palliatieve zorg voor patiënten
en naasten. Hospices waren
op dat moment nog schaars in
Nederland. De initiatiefgroep
vergaderde bij de pastoor thuis.
Het plan werd werkelijkheid,
we kregen huisvesting in de
tijdelijke units naast Bornholm
toegewezen. Het zag er daar niet
uit, totaal uitgewoond. Met hulp
van heel veel mensen konden we
het opknappen en maken tot een
thuis voor veel mensen. De ondernemersvereniging Ondernemend
Hoofddorp heeft ontzettend veel
voor Bardo gedaan, geregeld en
gesponsord. En zo waren er vele
bedrijven, kerken en particulieren
die ons hielpen. De rol van de
Stichting Vrienden is hierbij ook
enorm belangrijk geweest. De
kracht en energie die ontstond
door het samendoen, was zo
enorm groot. Voor mij is het
nog steeds een wonder!”

De geïnterviewden:
Toos van der Kamp,
initiatiefneemster van
het eerste uur. Zij bleef tot
2005 betrokken bij Bardo.
Neeltje Zoet, mede initiatiefneemster en de eerste
directeur van Bardo van
2001-2006.
Annemarie Zuidweg
kwam in 2007 ten tonele
en bleef directeur van
Bardo tot 2012. In dat jaar
nam Marion Sonneveld
het stokje van haar over
als directeur/ bestuurder.

De eerste ontmoeting
met Bardo
Annemarie: “Mijn eerste ontmoeting met Bardo was het sollicitatiegesprek. Ik kende het eigenlijk
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niet zo goed en ik was ook niet
bekend in Haarlemmermeer. Ik
kwam onzeker binnen, met het
gevoel van ‘zou magere Hein er
ook zijn?’ Het is goed om dat gevoel vast te houden, dat zijn ook
de twijfels waarmee anderen bij
Bardo binnenkomen. Dat ongemak was snel opgelost, door het
team en de mensen en het feit
dat ik werd aangenomen.”
Drie directeuren op een rij: Marion Sonneveld,

Marion: “Bij Atletiek Vereniging
AVH sprak ik regelmatig met
Milanda, destijds hardlooptrainer
en werkzaam bij Bardo. Tijdens
het lopen hadden we het vaak
over ons werk. Op uitnodiging van
Annemarie ben ik een kop thee
gaan drinken. Ik voelde meteen
een klik met Annemarie èn met
hetgeen waar Bardo voor staat.
Lang verhaal kort, na een aantal
korte opdrachten, werk ik inmiddels al weer zo’n zes jaar bij Bardo.

Wat me altijd is bijgebleven
Toos: “Waar het in Bardo om ging
is het huiselijke gevoel. Zo was er
altijd een koekje bij de koffie. Stonden er altijd verse bloemen. Iedereen die een voet bij Bardo over de
drempel zette voelde zich welkom.
Dat gevoel van thuiskomen en je
welkom voelen, daar ging het om.”
Neeltje: “De gezamenlijk liefde
voor dat wat we wilden betekenen voor mensen, vooral vanuit
deskundigheid, dat is wat je te
bieden hebt. En vanuit die visie
werken. Lief zijn voor iemand die
het moeilijk heeft, dat kan iedereen. Maar wij deden meer. Door
deskundigheid en een gezamenlijk
doel je droom werkelijkheid te
maken. Het maakt me nog steeds
blij als ik eraan denk.”
Annemarie: “Ik werk niet meer in
de palliatieve zorg maar pas nog
steeds toe wat ik toen geleerd
heb, zoals de acceptatie van de
hele mens, die zo diep doorleefd
is in Bardo. De bezieling van iedereen die betrokken is bij Bardo, die
ik zelf ook heb ervaren. Die heeft
ook een kleine keerzijde: je ziel
en zaligheid kan erin gaan, en die
moet je er op z’n tijd ook weer uit
kunnen halen.”

Annemarie Zuidweg en Neeltje Zoet

Wat het meest raakte
Toos: “Een soort ‘laatste avondmaal’, dat ik regelde voor onze
gasten en familie. Een mooi gedekte tafel, lievelingsmuziek op
de achtergrond. Mooie momenten
om met elkaar van te genieten.
Via de Rotary organiseer ik nu ook
nog dergelijke avonden voor zieke
mensen. Vrijwilligers die daarbij
helpen, moest ik in het begin nog
wel eens over de streep trekken,
maar samen maken we het verschil. Nu is er een wachtlijst om
mee te mogen helpen.”  
Marion: “Ik werd geraakt door de
enorme inzet van de vrijwilligers,
alleen om goed te kunnen doen.
Wat een energie! Als je, net als
ik, uit een commerciële setting
komt is dat nieuw. Ook bij de professionals die met zoveel passie
het juiste doen voor mensen in
Hospice Bardo. Onlangs, tijdens
een vrijwilligersavond werd ik
weer geraakt door de rijkdom aan
prachtige ervaringsverhalen van
de vrijwilligers, over wat zij meemaken, geven en terugkrijgen.
Er gebeurt zo veel moois.”  
Annemarie: “Ik herinner me een
gast die illustreert wat ik eerder
zei. Deze man kwam bij Bardo
via de Brijder Verslavingszorg.
Hij had een leven als zwerver en
verslaafde achter zich. Hij bivakkeerde in de rookkamer naast mijn
kantoor. Wat me raakte is hoe
het team hem, ‘s ochtends voor
10.00 uur, van zijn eerste ‘baco’
voorzag. Zonder oordeel. Tijdens
zijn verblijf in Bardo heeft hij zelfs
de verbroken banden met zijn
familie nog kunnen helen. Wat mij
betreft een mooi voorbeeld, om

iemand te accepteren zoals hij is
en comfort te bieden, los van wat
je er zelf van vindt.”

De betekenis van Bardo in de
(regionale) ontwikkeling van
palliatieve zorg
Neeltje: “Voor mij heeft het betekend dat ik iets kon neerzetten wat
ik vanuit mijn vak heel graag wilde.
Echt aandacht, echte deskundigheid, op een kwalitatief hoogwaardige werkwijze. Elkaar vinden in je
doelstelling en het gebruik maken
van alle kwaliteiten van verschillende mensen. Tijdens de oprichting zei ik: “Als je een boot wilt
bouwen, moet je mensen zoeken
die van varen houden.” Dat is nog
steeds de kracht van Bardo.”
Annemarie: “Het punt op de
horizon was al geschetst toen ik
kwam: meer zijn dan een hospice.
Ik heb in mijn jaren bij Bardo -vanuit een toen al stevige basis- mogen helpen verder uit te bouwen
en te ontwikkelen. Het moment
van oogsten heb ik afgelopen mei
tijdens het minisymposium voor
15 jaar Bardo ervaren. (zie p 4 red.)
Ongelooflijk veel mensen hebben
door Bardo een goed (of beter)
kunnen hebben, het leerhuis is er
gekomen, er zijn scholingen, open
avonden en uit onderzoek blijkt
dat de inzet van casemanagers
palliatieve zorg positief effecten
heeft! Dat zijn de effecten van wat
Bardo doet. Ik ben trots dat ik een
bijdrage mocht leveren. De eigen
visie op palliatieve zorg zichtbaar
neerzetten, dat is Bardo echt heel
goed gelukt.”
Marion: “Bardo is 15 jaar geleden
begonnen als pionier. Ik borduur

voort op hetgeen mijn voorgangers in gang hebben gezet.
Werken aan een mooi ideaal.
Deskundige ondersteuning bieden. Zorgen dat zoveel mogelijk
mensen een goede laatste periode van hun leven meemaken.
Daar hoort een breed pallet aan
dienstverlening bij. Taboes helpen
doorbreken, voorlichting geven,
scholen, lotgenoten contact, helpen het leven af te ronden. En in
de basis natuurlijk goede zorg en
een goed verblijf in het hospice.
Met een dergelijke brede rolopvatting is Bardo redelijk uniek. Ik hoop
dat de bijdrage is dat steeds meer
mensen kunnen zeggen; ‘Bardo
heeft mij goed geholpen en ondersteund’ en misschien dat we daar
ook  een voorbeeld en aanjager in
zijn voor andere zorginstellingen
in de regio.”

Voor welke uitdagingen staat
Bardo de komende jaren
Annemarie: “Om wat je nu al
goed doet, goed te blijven doen.
Alert blijven en ontwikkelen.
Financieringsmogelijkheden
schuiven, dat wordt spannender.
Het kan niet anders dat alle stakeholders inclusief de overheid inzien dat organisaties zoals Bardo
onmisbaar zijn, om te zorgen voor
goed sterven. Bardo moet verder
werken aan bekendheid. Sterven
in de klassieke zorgsector kan
beter. Ik hoop daar Bardo veel en
in een goede rol tegen te komen.”
Marion: “De uitdaging is meebewegen en ons te blijven ontwikkelen, want de vraag blijft zich ook
ontwikkelen. Hebben wij het passende antwoord daarop?
De uitdaging is ook de instanties
te blijven overtuigen van de noodzaak van goede palliatieve zorg,
en afdoende financiering daarvan.
Onze bedrijfsvoering moet soepel
en flexibel aan te passen zijn aan
een lichte zorgvraag of de meer
complexe zorgvraag. Wij zijn er
immers voor iedereen die ons
nodig heeft. Dit vergt ook flexibiliteit en soms een andere manier
van organiseren met ons team van
170 vrijwilligers en 30 beroepskrachten . Genoeg uitdagingen
dus, waar ik overigens het volste
vertrouwen in heb” 
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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

Vrijwilliger in beeld:
Wil Alkemade

Wil Alkemade

Wekelijks worden er verse bloemboeketten gemaakt in Bardo,
waar de gastenkamers en andere
ruimtes mee worden verrijkt. Wil
Alkemade is een van de vrijwilligers die al sinds het begin bij
Bardo betrokken is.
Al 15 jaar lang rijdt Wil zijn ronde
om de benodigde bloemen op
te halen, die diverse leveranciers
Bardo gratis gunnen.
Hij heeft zo zijn vaste adresjes,
bij de één haalt hij hortensia’s
en bij de ander tulpen of rozen.

Per seizoen verandert het aanbod.
Weer of geen weer, Wil stapt in
zijn auto en regelt dat de bloemendames aan de slag kunnen
voor een mooi boeket in de kamers en de rest van het huis.
Wil: “Het is ooit begonnen door
Sonja Ammerlaan. Zij was de
eerste die bloemen aan Bardo
schonk. Daarna is dit voorbeeld

vanuit de familie Ammerlaan gevolgd door broers en zussen en
inmiddels door hun kinderen.
Daarnaast hebben we ook warme
contacten met andere firma’s
zoals Duoplant, van Rijssel, van
Haaster, van Reeuwijk, Wijnhout
en Verbeek en Bol, die ons al jaren
van prachtige bloemen voorzien.”

Naast Wil zijn er nog vele andere vrijwilligers en professionals die al sinds de
oprichting bij Bardo betrokken zijn. Wilt u ze leren kennen? Iedere twee weken
stellen wij een ander Bardo teamlid aan u voor op: www.facebook.nl/ bardo

Woorden van Bardo

Door: Christiaan Rhodius,
arts palliatieve geneeskunde

Tijdens mijn studie geneeskunde kwam ik als vrijwilliger in hospice Kuria
in contact met palliatieve zorg en dus ook met mensen die op afzienbare
termijn gingen overlijden. Of zoals ik in gesprek met één van hen te horen
kreeg. “Mijn dood heeft zich aangekondigd. Ook jij gaat dood, maar kunt
op dit moment minder goed inschatten wanneer dat gaat zijn.”

Spaarne Gasthuis plaatsvinden. Bardo komt uit het Tibetaans boeddhisme en slaat op een overgangsfase. In bredere zin slaat bardo dan op woorden van hen die zich in de overgangsfase tussen leven en dood bevinden.
Letterlijk betekent bardo ‘tussen twee’. Met deze letterlijke betekenis
worden de reflecties een weergave van ontmoetingen tussen stervelingen.

Als arts in Bardo Hospice en in het Spaarne Gasthuis spreek ik mensen op
intense momenten in hun leven. Intens omdat de dood als zodanig soms
een derde gesprekspartner lijkt te zijn. Deze ontmoetingen zijn indrukwekkend. Het beschrijven van de gesprekken maakt nederig en rijk tegelijk. Nederig omdat woorden geenszins het complete verhaal kunnen vertellen. Rijk omdat de ook incomplete verhalen enorm inzichtelijk kunnen
zijn. Als naam voor mijn blog  heb ik gekozen voor ‘woorden van Bardo’.
Smal opgevat slaat het dan op mijn gesprekken in het hospice. Maar dat
dekt de lading niet, want het betreft ook gesprekken die (deels) in het

Reflecties die me scherpen als mens en als arts. Het is mijn wens dat
‘woorden van Bardo’ zal inspireren tot ware ontmoeting. Dank ben ik
uiteraard verschuldigd aan hen met wie ik op mag lopen in de laatste fase
van hun leven. Zo mogelijk krijgen zij de woorden van Bardo zelf te lezen
en vraag ik hun toestemming voor publicatie. Als dat om wat voor reden
niet mogelijk is beschrijf ik de situatie zo dat deze niet te herleiden is tot
een specifiek persoon door wijzigingen aan te brengen in het verhaal en/
of door deze pas op een later tijdstip aan dit blog toe te voegen.
www.hospicebardo.nl/leerhuis/bardo-blogt
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‘Stilstaan bij vandaag,
op weg naar morgen.
Verder bouwen aan palliatieve zorg.’
Donderdag 26 mei organiseerde Bardo als aftrap van het feestjaar ter ere
van haar 15-jarig bestaan een minisymposium voor zorgprofessionals in
theater het Oude Raadhuis. Het thema luidde ‘Stilstaan bij vandaag, op
weg naar morgen’, oftewel verder bouwen aan palliatieve zorg’.
Drie zeer betrokken en ervaren sprekers deelden hun ervaringen en verhalen met ruim 90 mensen uit het palliatieve werkveld in de regio. Manu
Keirse (klinisch psycholoog , doctor in de geneeskunde en dé specialist in
België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase
gaat), Piet van Leeuwen (specialist ouderengeneeskunde en hospicearts)
en Manon Boddaert (arts palliatieve geneeskunde en medisch adviseur
IKNL) wisten op een indrukwekkende manier de mensen in de zaal te
boeien en aan het denken te zetten.

Christiaan Rhodius en de sprekers, Piet van
Leeuwen, Manon Boddaert en Manu Keirse

Het aansluitende debat werd geleid door Bardo’s arts palliatieve geneeskunde Christiaan Rhodius. Met prikkelende stellingen en op interactieve
wijze spoorde hij het publiek aan tot nadenken over de toekomst van de
palliatieve zorg en gaven de sprekers hun zienswijze. Een complete avond
die goed is ontvangen.

Regelmatig wordt het team van
Bardo verrast door mooie verhalen
die de naasten van onze gasten
met ons willen delen.
Met hun goedkeuring delen wij
deze verhalen uit Bardo met u.

Tot de
laatste snik
Door: Bó Lamfers (kleindochter van Mw. Helmers)
Mijn oma kreeg op 13 oktober 2014 te horen
dat zij lymfklierkanker had. Onze band was
heel sterk en het slechte nieuws hakte er
flink in. Na een aantal chemo-behandelingen
merkten we dat deze niet hielpen en werd
besloten om de behandeling te stoppen.
Omdat oma niet meer zelfstandig kon wonen zijn mijn ouders, mijn broertje en ik, vijf
maanden bij haar gaan wonen om haar te
verzorgen. Na een poosje ging het weer goed,
wij vertrokken naar huis en de thuiszorg nam
de zorg over.
Onze band werd alleen maar sterker door
alles wat ik dagelijks voor en met haar deed,
naar de Aldi, de was doen, een stukje lopen of
samen met Bardo vrijwilligster Martine (waar
ze toen al contact mee had) af en toe een
heerlijke boswandeling maken. Ik schreef haar
briefjes met lieve woorden zodat als ze zich

even rot voelde of piekerde, ze weer helemaal
opfleurde. Die briefjes noemde zij haar antipieker briefjes.
Op een dag werd mijn oma wakker en bleek
dat er iets niet goed in haar hoofd was.
Zij werd opgenomen in Bardo, een schok want
mijn oma was mijn alles. Haar tijd in Bardo
was een top tijd. Ze verbleef daar drie weken
en ze heeft vooral heel veel leuke dingen
gedaan. Ik kwam nog steeds elke dag bij haar
want onze band was sterker dan alles wat er
maar bestaat. Met Pasen mocht ze iemand
mee laten eten en ze zei gelijk “Bo, ik wil
samen met jou eten.”
In haar laatste week in Bardo zijn we nog één
keer met oma naar Artis geweest. Daarna was
het vuurtje wel een beetje uitgeblust, mijn
oma reageerde alleen nog op mij. Op maandag zag ik dat mijn oma op was en niet meer

kon en die nacht heb ik voor mijn oma gezongen, “wij zijn twee vrienden tot de laatste
snik,” en toen was het ook haar laatste snik!
Ik ben trots op mijn oma die er altijd voor mij
was en ik wil al het personeel bedanken, ook
namens mijn oma, voor deze mooie, laatste
tijd van oma haar leven, ik voelde mij echt
thuis, dank u wel!  

Kent u iemand die ernstig ziek thuis is en wel
wat extra aandacht kan gebruiken?
Het is mogelijk om via Bardo een vrijwilliger
in te schakelen die hier speciaal voor geschoold is. Door de inzet van deze vrijwilligers
thuis worden mantelzorgers en naasten
ontlast en krijgt de patiënt weer extra en/of
andere aandacht.
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Een kennismaking met Dick Winters
Voorzitter Stichting Vrienden van Hospice Bardo
Door Jacqueline Schweig

In februari heeft Dick Winters de voorzittershamer van het bestuur van Stichting
Vrienden van Hospice Bardo overgenomen
van Frans van der Riet. Jacqueline Schweig
zoekt hem op voor een kennismaking op zijn
kantoor bij Smithuijzen Winter & De Vries.
Als ik op Dick wacht in de gang van zijn
kantoor SWDV zie ik de folders van Bardo
al liggen. Bardo is hier duidelijk aanwezig;
mooi om te zien.

Wat vind je van Bardo zoals het nu is?
Sinds januari ben ik voorzitter van Stichting
Vrienden van Hospice Bardo. In die rol ben ik
niet direct betrokken bij de zorg in Bardo
dus kan ik daar niet zoveel over zeggen. Ik
was wel erg onder de indruk van het symposium dat Bardo organiseerde in mei in verband met het 15-jarig bestaan. Het was erg
mooi om te horen hoe de sprekers omgaan
met mensen in hun laatste levensfase. Dat
heeft veel indruk op mij gemaakt. Daar zie
ik ook de meerwaarde van Bardo in: rust
geven in de laatste fase. Bardo heeft goede
faciliteiten en goede zorg.

Hoe zie je je functie als Voorzitter van
Stichting Vrienden van Hospice Bardo?
Vanuit mijn ervaring en achtergrond heb
ik niet veel affiniteit en kennis met de daadwerkelijke zorg, maar meer met andere
aspecten op juridisch en financieel gebied.
Zo heb ik bijvoorbeeld vorig jaar al meegewerkt aan de splitsing van de Stichting
Vrienden van het Hospice Bardo en de
nieuw opgerichte Stichting Bardo. In mijn rol
als Voorzitter van Stichting Vrienden voel ik
mij verantwoordelijk voor de bewaking van
de kwaliteit van zorg van Bardo. Die rol past
goed bij mij.  

Kun je de rol van Stichting Vrienden
uitleggen?
Ik zie de rol van Stichting Vrienden dat zij
mede de voorwaarde creëert en bewaakt
dat Bardo Hospice haar werk op een goede
manier kan doen. Bardo bepaalt wat nodig

is om goede zorg te verlenen De Stichting
Vrienden zorgt er binnen haar mogelijkheden voor en voor zover dat niet op de
reguliere wijze geregeld kan worden, dat dit
gegeven kan worden. Zij ontlast Bardo van
eventuele niet financierbare knelpunten.
De Stichting Vrienden hoopt daarmee de
voorwaarde te scheppen zodat Hospice
Bardo de optimale zorg kan bieden.

toegedragen. Bardo gaat nu een nieuwe
fase in waarbij altijd de onzekerheid blijft
bestaan of de financiering toereikend zal
zijn. Daar zal de Stichting Vrienden een
belangrijke rol in moeten hebben.

Waar zie je nog mogelijkheden voor
de Stichting Vrienden?
De inzet van de Stichting Vrienden is duurzaamheid uit te dragen. De Stichting Vrienden streeft enerzijds naar langdurige relaties van het Hospice met het bedrijfsleven
en particulieren en anderzijds initiatieven in
te zetten die tot duurzame kostenreductie
kunnen leiden voor het hospice.
Ik zie een meer actieve rol voor de Stichting
Vrienden dan tot nu toe. Wij kunnen nog
meer actief bedrijven en organisaties benaderen, presentaties geven, vertellen waar
Bardo voor staat en wat zij doet; daar zijn
wij voor.

Kun je voorbeelden noemen van het
gebruik van de fondsen van Stichting
Vrienden?
Stichting Bardo geeft aan welke gelden nodig zijn en maakt daar goede plannen voor
inclusief financiële onderbouwing, zodat
Stichting Vrienden gericht aan de gang kan
met fondsenwerving.
Voorbeelden zijn: het Steunfonds voor
mensen die de eigen bijdrage van €40 niet
kunnen betalen en voor mensen waarvan
de verzekering de zorgkosten niet dekt.
De zonnepanelen die Bardo dit jaar aan wil
aanschaffen om in de toekomst continu
lagere energiekosten te bereiken.

15 jaar Bardo;
wat betekent dat voor jou?
Ik heb als voorzitter van het bestuur van
Bornholm destijds Bardo zien ontstaan. Ik
heb Bardo sindsdien altijd een warm hart

Dick Winters

Wat vind je nodig dat Bardo doet?
Waar kan Bardo zich nog verbeteren?
Ik kan niet beoordelen of Bardo zich nog kan
verbeteren in de zorg die zij biedt. Dat is een
taak van het hospice en niet van de Stichting
Vrienden. Als Stichting Vrienden zullen wij
weer actiever de kern van Bardo gaan uitdragen: rust en hulp bieden in de laatste
fase, begrip voor de mens en de situatie,
geen oordeel, een welkom gevoel, een
warm bad. De zorg heel dicht bij de mens.
Daarmee hopen wij steeds meer mensen en
bedrijven te overtuigen van het fantastische
werk dat de medewerkers en vrijwilligers
van het Hospice leveren. Ons doel is dat
zij daarom Hospice Bardo blijvend zullen
steunen. 
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Sponsors
NAAM							

SCHENKING

Mevrouw Zwart, donatie voor werk en aandacht

250,-

De heer en/of mevrouw Pols

500,-

Mevrouw Kaam-Gevers, gift als dank voor goede zorg dhr. Gevers

Vriend worden

SACGT, gift t.b.v. douchebrancard

Voor minimaal € 25,- per jaar bent u
donateur, steunt u ons werk en ontvangt
u de nieuwsbrief met de ontwikkelingen
en achtergrondinformatie.

2.500,-

De heer van Bentem

292,-

De heer Vos

100,-

De heer Bosch, voor liefdevolle verzorging echtgenote

1.100,-

Mevrouw Walraven-Timmerman, liefdevolle verzorging echtgenoot

50,-

Diakonie SOW Vijfhuizen

Een eenmalige donatie is natuurlijk ook
van harte welkom. Dit mag op rekening:
iban

50,-

114,-

V.W.O. Hoofddorp
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52,-

Anoniem

250,-

Mevrouw Hofstra, ter nagedachtenis aan dhr. Hofstra

Kijk op www.hospicebardo.nl
of bel met 020 333 47 00.

2.424,-

Vrijwillige bijdrage Publieksavond ‘Weerzien’

103,-

De heer van der Veek

750,-

Erven de heer Antonisse, als dank voor goede zorg

200,-

Mevrouw Wietske Schouten, opbrengst opgehaald tijdens haar uitvaart 1.000,-

boekentip!
Op de drempel leven
in het zicht van de dood

Familie mevrouw Dirkse-van Egmond, gift t.b.v. personeel

200,-

Opbrengst uit collecte tentviering Apostolisch genootschap

502,-

Coen Verbraak
Voor de tv serie Kijken
in de ziel sprak Coen met
mensen die van hun arts
te horen hebben gekregen dat ze nog maar korte tijd te leven hebben.
Het zijn confronterende
ontmoetingen waarin
voelbaar wordt hoe mensen worstelen met
doodsangst, hoe zij afscheid nemen van hun
dierbaren en uiteindelijk van het leven zelf.
‘We leren alles, behalve sterven,’ zei René
Gude tegen Coen Verbraak tijdens een van
hun gesprekken.
De acht geïnterviewden, bekende én onbekende Nederlanders, onder wie schrijfster
Laura Maaskant, filosoof René Gude, ondernemer Bernard Muller, journalist Albert de
Lange en politicus Adri Duivesteijn, vertellen
onomwonden over de worstelingen die zij
ervaren bij een strijd die bij voorbaat is verloren. Het zijn, zoals Gude het noemde, ‘de
levenslessen van stervenden’.

Bardo in cijfers
Eerste helft 2016
Opnames
Komend van thuis
Komend van ziekenhuis
Komend van elders
Overleden
Ontslagen
Gemiddelde verblijfsduur
Kortste verblijfsduur
Langste verblijfsduur
Gemiddelde leeftijd bij opname (jaar)
Jongste gast
Oudste gast

69
28
35
6
61
6
20 dagen
1 dag
119 dagen
75
51 jaar
98 jaar

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: opmaak Anja Schaller fotografie Archief Bardo,  redactioneel Christiaan Rhodius, Jacqueline Schweig,
Marion Sonneveld, Willeke van Uden
Stichting Vrienden van Hospice Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM Hoofddorp
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