
Hospice Almere bestaat dit jaar 10 jaar. Een mijlpaal die niet ongemerkt 
voorbij zal gaan. “We  gaan  dit jaar verhuizen naar ons nieuwe onder-
komen aan de Meesterstraat in het centrum van Almere en dat is een 
mooie gelegenheid om het jubileum met elkaar groots te vieren ”, vertelt 
 coördinator Nicoline Graaff. 

InnerWheel feliciteert Hospice Almere 
De serviceclub InnerWheel bestaat dit jaar 70 jaar. De dames van deze 
 jarige club uit t Gooi en Almere verrasten en feliciteerden Hospice Almere 
met het 10 jarige bestaan. Door deze geweldig aardige geste, kunnen de 
bewoners van het Hospice genieten van prachtige rozen. Voor de vrijwil-
ligers zijn deze rozen een bewijs dat hun werk gewaardeerd wordt en dat 
Hospice Almere op een groot draagvlak kan rekenen.

De “Vrienden van Hospice 
Almere” is opgericht in 2007 en 
heeft als doel Hospice Almere 
financieel te ondersteunen. 
Dat doet zij door het werven 
van leden en  donateurs en 
door zoveel mogelijk donaties, 
fondsen, giften en legaten op 
te halen. Daarom zijn er veel 
activiteiten om een zo’n groot 
mogelijke financiële bijdrage te 
leveren aan Hospice Almere. Zo 
organiseren de vrijwilligers van 
de Vrienden jaarlijks een kerst-
collecte.

De Vrienden zijn voor Hospice 
Almere van het grootste belang, 
want zonder hun bijdrage is een 
gezonde exploitatie van ons 
Hospice niet mogelijk. Hospice 
Almere  heeft nu steeds alle 

kamers bezet en heeft dringend 
uitbreiding nodig, daarom gaat 
Hospice Almere ook verhuizen. 
Met deze op handen zijnde ver-
huizing en uitbreiding  is er heel 
veel geld nodig om dit te realise-
ren.  Want alles moet vernieuwd 
worden na 10 jaar in gebruik te 
zijn geweest. De behoefte aan 
hospice-zorg wordt steeds groter 
in Almere, want ook in Almere is 
er vergrijzing. De jonge gezinnen 
die eind jaren 70 in Almere zijn 
komen wonen zijn de ouderen nu. 
Met bijna 200.000 inwoners zijn 
vijf bedden veel te weinig. Helaas 
komt het veel te vaak voor dat het 
Hospice geen plaats hebben voor 
nieuwe bewoners. En dat gaat ons 
aan het hart en zou niet nodig 
moeten zijn. Daarom hebben wij 
nieuwe leden en donateurs nodig 

om in de toekomst nog verder te 
kunnen uitbreiden en geen nee 
meer hoeven te zeggen tegen 
mensen in de moeilijkste tijd van 
hun leven.

Vindt u het ook belangrijk dat 
Hospice Almere op een mooie 
manier mensen blijft onder-
steunen in hun laatste levens-
fase?
Steun ons dan en wordt Lid of 
Donateur van de Vereniging 
Vrienden van Hospice Almere. U 
kunt al lid worden met een bijdra-
gen van € 30,00 per jaar. Ook een 
bedrijfs-lidmaatschap is mogelijk 
vanaf € 120,00 per jaar. Download 
dan het formulier van de site
www.hospicealmere.nl/vrienden-
van-hospice/vrienden-financieel/ 

Steun vrienden Hospice Almere

Hospice Almere telt zo’n 80 betrok-
ken vrijwilligers die de dagelijkse 
gang van zaken regelen in het huis. 
Eén van hen is Ina van den Engel. 
Zij doet dit werk al bijna tien jaar 
met veel plezier. “Het is echt heel 
dankbaar werk. Je krijgt veel meer 
terug dan je geeft”, vertelt zij.

In de lokale krant zag Ina destijds 
artikelen over de oprichting van 
Hospice Almere. “Zelf was ik net 
gestopt met werken en toen ik las 
dat er vrijwilligers nodig waren, heb 
ik mij aangemeld. Het is heel mooi 
om iemand tot het einde toe met 
liefde te kunnen verzorgen, en dat is 
precies wat wij hier doen”, aldus Ina. 
De vrijwilligers van het hospice zor-
gen er met elkaar voor dat de bewo-

ners nog een mooie tijd hebben in 
de laatste fase van hun leven. “Het 
gaat hier meer over leven dan over 
dood. Er is natuurlijk ruimte voor 
verdriet, maar er wordt ook zeker 
nog veel gelachen. We zorgen ervoor 
dat de bewoners en hun familie nog 
optimaal kunnen genieten van de 
tijd die ze hebben met elkaar. Of 
dat nu een paar maanden, een paar 
weken of een paar dagen is.”
Professionele zorgverleners nemen 
de verpleegkundige en medische 
zorgtaken op zich, de vrijwilligers 
regelen de dagelijkse gang van 
zaken in het huis. “Wij maken 
schoon, wassen, strijken en zorgen 
voor het eten. Kortom, we run-
nen als het ware het huishouden. 
Daarnaast zijn we er gewoon voor 

de bewoners en hun naasten. We 
bieden een luisterend oor, troosten 
als dat nodig is en doen ons best 
om het de mensen zoveel mogelijk 
naar hun zin te maken. Heeft een 
bewoner trek in een harinkje of een 
wijntje, dan regelen we dat. Al is het 
soms maar voor één hapje of slokje”, 
vertelt Ina. 
Ina hoopt dit vrijwilligerswerk nog 
lang te kunnen doen. “We heb-
ben een heel fijn team en ik vind 
het mooi om daar deel van uit te 
maken. Meer vrijwilligers zijn ove-
rigens altijd welkom! Je wordt niet 
zomaar in het diepe gegooid, maar 
krijgt een training en de nodige 
begeleiding. Dus heb je na het 
lezen van mijn verhaal interesse 
gekregen? Meld je aan of neem 

contact op voor meer informatie 
www.hospicealmere.nl.”

‘Je krijgt als vrijwilliger veel meer terug dan je geeft’

Vrijwilligsters Ina, Meta en Marianne 
zetten zich samen met alle andere 
vrijwilligers met hart en ziel in voor 
het hospice. 

10 jaar

Hospice Almere is een bijna-thuis-
huis voor mensen waarbij de levens-
verwachting niet langer is dan drie 
maanden. “Betrokken vrijwilligers en 
professionele zorgverleners bieden 
samen de bewoners en hun naasten 
24 uur per dag persoonlijke zorg en 
aandacht, in een zo huiselijk moge-
lijke omgeving”, vertelt Nicoline. 
Als coördinator zorgt zij ervoor dat 
deze multidisciplinaire zorg goed 

op elkaar is afgestemd en dat alles 
in Hospice Almere goed verloopt. 

‘Vrijwilligers zijn
het goud van

Hospice Almere’

Hospice Almere is een warme en 
goede plek om de laatste levens 
fase door te brengen. De zorg kan 
thuis te zwaar worden en in een 
ziekenhuis is geen plaats om te 
sterven. “Wij bieden hier terminale 
palliatieve zorg. De medische zorg 
wordt verleend door de eigen 
huisarts en de wijk verpleegkun-
dige zorg komt aan huis, net als 
thuis. Onze  vrijwilligers geven de 
bewoners en hun naasten verder 
de persoonlijke aandacht die zij 
verdienen. Zo hoeft de familie niet 
langer de rol van mantelzorger op 
zich te nemen”, vertelt Nicoline. Zij is 
vol lof en enorm trots op het team 

vrijwilligers dat zij leidt. “Zij zijn echt 
het goud van Hospice Almere. “ 
Zonder vrijwilligers bestaat er geen 
hospice!” 

De vrijwilligers  worden getraind  
om ‘Er  te zijn’, want daar gaat het 
om als je als vrijwilliger in Hospice 
Almere werkt. “We zorgen voor  bij-
scholingen en intervisie ter onder-
steuning van dit mooie en zinvolle 
werk . Het is echt fantastisch om te 
ervaren hoe je met elkaar een plek 
van waarde  kan neerzetten , waar 
mensen zich geborgen en gesteund 
voelen in de laatste levensfase.”

Donateurs
Van bewoners wordt een eigen 
bijdrage gevraagd van 40 euro per 
dag. Sommige verzekeraars vergoe-
den een groot deel van dit bedrag 
vanuit de aanvullende verzekering. 
“Verder zijn wij volledig afhankelijk 
van giften en donaties”, benadrukt 
Nicoline. 

Nicoline Graaff.

10-jarig bestaan en verhuizing Hospice Almere

Hospice Almere
al 10 jaar

“Dood gewoon”
2007 besloot ik dat werken bij 
een Hospice een mooie invulling 
was naast mijn huidige baan 
en in 2009 was het eindelijk 
zover: Hospice Almere opende 
haar deuren met slechts 2 bed-
den onder in een flat aan de 
Clingendaellaan. 10 jaar later 
ben ik trots op wat we bereikt 
hebben, samen met al mijn col-
lega vrijwilligers vieren we ons 
10 jarig bestaan, zitten we in 
de Bunuellaan en hebben we 4 
bedden. Dit jubileum laten we 
niet ongemerkt voorbij gaan, 
eerst vieren we het met onze 
vrijwilligers en dan later in het 
jaar, als de verf opgedroogd is 
en het stof is neergedaald op de 
nieuwe locatie, (waar we meer 
ruimte en 5 kamers hebben) 
met alle oud collega vrijwilli-
gers, bestuursleden en hulpver-
leners. We willen dan ook alle 
Almeerders verwelkomen in ons 
nieuwe huis.

Lonneke
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