De Waterlelie
Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in ’t licht.
Rijzend uit donker-koele vijvergrond
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak
Hier uw
postzegel
plakken

en wenst niet meer ....

Frederik van Eeden

Vriend van
Hospice de Waterlelie,
iets voor u?

Hospice ‘de Waterlelie’
Groene Kruisstraat 2a/b
3201 CA Spijkenisse
Groene Kruisstraat 2a/b
3201 CA Spijkenisse
T 0181 698 889
E info@hospicedewaterlelie.nl
W www.hospicedewaterlelie.com

Vrijdagmiddag, een stralende dag, een hoofd vol plannen voor
het aankomend weekend. Eén telefoontje verandert dit gehele
perspectief. Alsof het is afgesproken verdwijnt de zon achter
de wolken, samen met de leuke plannen. U wordt overspoeld
door een hoop emoties en houdt deze amper in bedwang. U wist
natuurlijk dat uw beste vriendin erg ziek was, maar dat zij het
gevecht zou verliezen, dat was nog niet in je opgekomen. Het
gezegde ‘dat overkomt alleen een ander’ zal nooit meer zo zijn
als voor die bewuste vrijdagmiddag. Zij redde het altijd prima als
alleenstaande vrouw, maar hoe nu verder?

De Hospice is voor haar exploitatie mede afhankelijk van dona-

Meer informatie

ties, giften en legaten.

Wij willen u desgewenst graag in een persoonlijk
onderhoud een nadere toelichting geven.

Uw donaties worden gebruikt voor een bijdrage in de structurele

U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de

kosten die niet door de overheid c.q. de zorgverzekeraar worden

Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie,

vergoed. Daarnaast wil de Stichting Vrienden van Hospice de

e-mail vriendenvandewaterlelie@hotmail.com,

Waterlelie ook een bijdrage leveren aan, waar nodig, een verbe-

telefoon (0181) 698 889. Kijk ook op onze website

tering van de leefomgeving voor de bewoners in de hospice.

www.hospicedewaterlelie.com. Hier kunt u zich aanmelden als
vriend van Hospice de Waterlelie.

Wilt u vriend of donateur worden van de
Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie?

Door toezending van ons Infobulletin houden wij onze Vrienden
op de hoogte van de besteding van de donaties. Iedere gift is

Om de laatste levensfase dragelijk te maken kan uw dierbare
terecht in hospice ‘de Waterlelie’. Een gastvrij huis voor mensen

Als bedrijf donateur worden?

van harte welkom! Want wij gunnen iedereen een mooie laatste

die, naar verwachting, nog slechts korte tijd te leven hebben.

U kunt als bedrijf vriend of donateur worden van de Stichting

levensfase. U toch ook?

De verzorging en/of verpleging is thuis niet (meer) mogelijk en

Vrienden Van Hospice de Waterlelie. Hiervoor zijn verschillende

een behandeling in een ziekenhuis is niet langer noodzakelijk.

mogelijkheden:

De hospice is bedoeld voor alle bewoners van Voorne-Putten en

•

Een eenmalige bijdrage overmaken aan de stichting.

•

Een sponsoractiviteit organiseren, waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de hospice.

Rozenburg en staat open voor iedereen, ongeacht de aard van de
ziekte of levensbeschouwing.

•

Vriend worden en een jaarlijkse bijdrage doneren van mini-

De hospice biedt plaats aan vijf bewoners. Familie en vrienden

maal 250 euro op IBAN nummer :

zijn welkom om de bewoner te bezoeken en kunnen, indien

NL66RABO0327227397 bij Rabobank Voorne-Putten 		

gewenst, een deel van de zorg op zich nemen.

Rozenburg te Hellevoetsluis, t.n.v. Stichting Vrienden 		
van Hospice de Waterlelie.

Ja,

ik steun Stichting Vrienden
van Hospice de Waterlelie
en ik machtig Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie tot
wederopzegging

Zorg
Een bewoner van hospice ‘de Waterlelie’ wordt verzorgd zoals

Als particulier donateur worden?

O maandelijks

dat thuis zou gebeuren. Uw dierbare zal zich thuis voelen en de

U kunt als particulier ook vriend of donateur worden of u kunt

O €........................ af te schrijven van mijn rekening.

juiste verzorging krijgen. De medische zorg wordt gegeven door

een éénmalige bijdrage overmaken aan de stichting.

een huisarts en de thuiszorgorganisatie draagt zorg voor de pro-

O jaarlijks

Naam particulier/bedrijf: ......................................................

fessionele zorgverlening op het gebied van verpleging en verzor-

Giften aan de Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie zijn

ging. De vrijwilligers zijn onmisbaar in de hospice. Zij verlenen

fiscaal aftrekbaar.

ondersteuning bij de zorg aan de bewoner. Het belangrijkste is

Indien u prijs stelt op een notariële akte, dan heeft Notariaat

Postcode en Woonplaats: ......................................................

dat de vrijwilligers ‘er zijn’ voor de bewoners en hun familie.

Ouwerkerk te Spijkenisse zich bereid verklaard die akte tegen

Geboortedatum: ...................................................................

een verlaagd tarief op te maken (onder voorwaarden zijn

Telefoonnummer: .................................................................

Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie

notariskosten voor rekening van de stichting). U kunt notariaat

E-mailadres: .........................................................................

U gunt uw dierbare net als ieder ander een mooie laatste periode

Ouwerkerk bereiken op telefoonnummer (0181) 627 027.

in zijn of haar leven. Stichting Vrienden van Hospice de

Voor meer informatie omtrent dit thema kunt u een kijkje

IBAN nummer: ....................................................................

Waterlelie is in het leven geroepen om een meer structurele geld-

nemen op:

stroom te waarborgen ter ondersteuning van het goede werk van

www.hospicedewaterlelie.nl/stichtingVriendenVan/

de hospice. Deze stichting houdt zich bezig met het organiseren

OvereenkomstPeriodiekegiftingeld.

van verschillende activiteiten en het werven van fondsen waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de hospice.

Adres: ..................................................................................

Datum: ................................................................................
Handtekening:
Door te bellen naar (0181) 698 889 kunt u deze machtiging
weer ongedaan maken.

