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Lieve vrienden,  

 

Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van de verdere voorbereidingen richting de opening 

van het hospice.  

 

Het is onze missie om vanuit een gemeenschap van mensen ongeneeslijk zieke mensen op te vangen 

in de laatste fase van hun leven.  

 

Ons denken en handelen bij het begeleiden van stervenden is ontstaan vanuit boeddhistische 

inspiratie. 

 

De leidende principes binnen deze visie zijn: aandacht, openheid en liefde. 

 

Om dit tot uiting te brengen is in het voorjaar 2019 een huurovereenkomst met Volkskracht 

getekend. Met het aangaan van deze langdurige relatie met de verhuurder is het hospice een 

serieuze fase van verwezenlijking ingegaan. De bestuurlijke activiteiten in 2019 waren dan ook 

intensief en vooral gericht op verder nemen van verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke 

opening.  

 

Achtereenvolgens zijn in de tweede helft van 2019 twee coördinatoren geworven ter opvolging van 

de kwartiermaker. Er is een contract gesloten met de thuiszorg van Laurens. Ook is veel aandacht 

gegeven aan de inrichting van het hospice door aankoop van materiaal en inrichting van de keuken 

en slaap- en woonvertrekken. Dit dankzij enorme bijdragen van sponsoren en donateurs. Daarbij zijn 

ook de overheidseisen meegenomen, zoals die van brandveiligheid en kwaliteit van het gebouw.   

 

Er is een behoorlijke toestroom van vrijwilligers ontstaan door flinke intensivering van het aantal 

leergangen. Met deze toename is een gemeenschap ontstaan. Openheid, aandacht en liefde zijn bij 

al deze ontwikkelingen steeds leidend geweest. 

 

In financieel opzicht is het vinden van donateurs een continue uitdaging want er is nog steeds een 

flink tekort. Kosten verschuiven in de loop van 2019 meer richting de exploitatie. De komende drie 

jaar tot het moment van toekenning van de subsidie van het Ministerie zullen nog overbrugd moeten 

worden. Zowel door vrijwilligers, coördinatoren als bestuur wordt voortdurend creatief gezocht naar 

mogelijkheden donateurs te betrekken bij het hospice.  

 

De opening van het hospice is in het voorjaar 2020 is gepland. 

 

Warme groet, 

Bestuur Hospice de Liefde 

http://www.hospicedeliefde.nl/

