
 
Hospice Almere 

 

Is een bijna-thuis-huis en biedt met betrokken vrijwilligers en deskundige 

zorgverleners, 24 uur per dag, persoonlijke aandacht aan bewoners en naasten 

in de laatste periode van het leven. 

 
Wanneer mensen in hun laatste levensfase zijn aangeland, kan Hospice Almere 

een goed alternatief zijn voor hen die niet thuis, of in een verpleeghuis of 

ziekenhuis willen sterven. 

 

 
Vrijwilligers regelen de dagelijkse gang van zaken in het Hospice onder leiding 

van een verpleegkundig coördinator. We vragen en inzet van 4 uur per week, we 

maken daarvoor een rooster met minstens 2 vrijwilligers per 4-uurs dienst. 

Je krijgt uitstekende trainingen en begeleiding in een collegiale sfeer. 
 
 

Heb je interesse om mensen in deze laatste levensfase bij te staan of wil je allerlei 

klussen doen in en om Hospice Almere? 

Kom dan eens bij ons kijken aan de Bunuellaan 1  Almere  

Maak wel eerst even een afspraak met de coördinator via 06 16 249 878 

of meld je aan via 

coordinator@hospicealmere.nl 

Meer informatie vind je op www.hospicealmere.nl 
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