
Ongeneeslijk ziek.
Wat nu?



Sterven en de dood horen bij het leven

Het is jn je goed te kunnen voorbereiden op het einde van je leven en je 
omringd te voelen door anderen die je begeleiden op die laatste reis.

In Hospice de Liefde, een ‘bijna net als thuis huis’, kunnen stervenden in de 
laatste fase van hun leven wonen. Hier is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, 
levensovertuiging of culturele achtergrond.
Speciaal opgeleide vSpeciaal opgeleide vrijwilligers en zorgprofessionals ondersteunen de gasten, 
hun familieleden en vrienden. 

Aandacht, Openheid en Liefde

Wij bieden onze gasten zorg en ondersteuning die helpt om hun leven 
comfortabel en met een kalme en rustige, en –als het kan- heldere geest 
af te sluiten. Er is ruimte en rust voor sociale, psychologische en spirituele 
zaken die nog om aandacht vragen.

OOns denken en handelen bij het begeleiden van stervenden is ontstaan 
vanuit boeddhistische inspiratie. 
De leidende principes binnen deze visie zijn: Aandacht, Openheid en Liefde.

Vrijwilligers zijn het hart 

Het hospice draait op vrijwilligers. Ze hebben aandacht voor de gasten en hun 
familie en vrienden.  Brengen op verzoek ko e en thee, zorgen voor lunch en 
diner en ontvangen bezoekers als onze gasten dat niet meer zelf kunnen. Ze 
staan klaar voor een praatje of een diepgaand gesprek en zijn een rustige aan-
wezigheid wanneer de gasten dat willen.

Andere vrijwilligers zoals de kook- tuin- en technische werkgroep, de vrijwil-
ligers die schoonmaken of de werkgroep Meditatie & Mindfulness, leveren op 
een even waardevolle manier een bijdrage aan het welbevinden van onze 
gasten. Met elkaar vormen de vrijwilligers het hart van de organisatie.

Betrokken professionals

De vrijwilligers worden ondersteunt door professionele zorgverleners. De zorg 
wordt verleend door een vast team medewerkers van Laurens Thuiszorg. De 
teamleden voelen zich sterk betrokken bij het hospice, onderschrijven onze 
kernwaarden en werken nauw samen met de vrijwilligers en coördinatoren.

De verantwoordelijkheid voor de medische zorg ligt bij de eigen huisarts van 
de gasten of bij de arts van de huisartsenpraktijk waar Hospice de Liefde een 
samenwerkingsovereenkomst mee heeft.



Hospice de Liefde
Kapelburg 298, 3085 HV Rotterdam

010-303 12 22
info@hospicedeliefde.nl
www.hospicedeliefde.nl

Hospice de Liefde is goed bereikbaar met het openbaar vervoer:
tramlijn 25, halte Vrijenburgerbos.

Neem voor een kennismakingsgesprek of rondleiding contact op 
met de coördinator.
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Aan  de Kapelburg in Rotterdam Zuidwijk beschikt hospice de Liefde over een 
geheel verbouwde monumentale boerderij met, in de nieuwe aanbouw, zes 
comfortabele gastenkamers. Vanuit elke kamer is er zicht op de prachtige tuin en 
boomgaard. De naar wens van de gasten in te richten ruime kamers, met eigen 
sanitair, pantry en terras zijn via een corridor met de boerderij verbonden.

IIn de boerderij zijn de gemeenschappelijke ruimten. Zoals de gezellige huiskamer 
met zitjes en een leestafel met zicht op de goed toegeruste keuken waar vrijwil-
ligers, familie, vrienden, mantelzorgers en gasten samen kunnen koken of eten.


