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Hoe staat Hospice Zutphen ervoor? 
Aan tafel met Pieter de Jong en 
Adriaan van Oosten, respectievelijk 
voorzitter van de Stichting Hospice 
Zutphen en Stichting Vrienden van 
Hospice Zutphen. 

De voorzitters zijn eensgezind: 
Hospice Zutphen is een stabiele 
organisatie. ‘We raken steeds meer 
verankerd in de samenleving’, zegt 
Pieter de Jong. ‘Dat merken we aan 
reacties van gasten en hun naasten, 
maar ook in de contacten met 
huisartsen, ziekenhuizen en verpleeg- 
en verzorginstellingen. Men weet ons 
te vinden en doet een beroep op ons’. 
Ook � nancieel is het draagvlak goed, 

waarbij het hospice altijd ‘de Vrienden’ 
achter zich weet. 

Zorgvrijwilligers
Een landelijke trend die nu ook in 
Hospice Zutphen gevoeld wordt, is dat 
we meer energie moeten steken in de 
werving van nieuwe zorgvrijwilligers. 
De spontane aanmeldingen lopen 
wat terug. ‘Dat betekent dat we nog 
beter zichtbaar moeten zijn in de 
samenleving’, vertelt Adriaan van 
Oosten. ‘Ook op dat gebied kunnen 
beide stichtingen goed samenwerken 
en elkaar versterken’.

Wat betreft onze gasten constateren 
we dat ze korter in huis zijn en dat 
hun pro� el verandert. Ook zien 
we een toename van het aantal 
euthanasievragen en is er het vraag-
stuk van de vervangende zorg of 
respijtzorg.  Al die ontwikkelingen 
slaan terug op het werk van het 
hospice en dat van de  vrijwilligers.  De 
Jong: ‘Onze missie is terminaal zieke 
gasten en hun naasten kwalitatief 
hoogstaande zorg te leveren in een 
bijna-zoals-thuis omgeving.
Als gasten in een laat stadium naar 
het hospice komen, is er minder tijd 
om aandacht aan hen en hun naasten 
te besteden. En dat slaat terug op de 
vrijwilligers. 

‘MISSIE VAN HET 
HOSPICE ELKE KEER 
WEER TEGEN HET 
LICHT HOUDEN’

‘steeds meer verankerd 
in samenleving’



Wie Wat Waar

WAT
Er is een begin gemaakt met het 
op� euren van de gastenkamers. In 
elke kamer wordt één wand over-
geschilderd in een een tint die past 
bij de naam van de kamer: geel, rood, 
groen, paars, blauw   Tevens wordt de 
verlichting aangepast, o.a. door de 
aanschaf van nieuwe schemerlampen.

WAAR
In de tuin van het hospice staat een 
verstild beeld ter herinnering aan al 
onze overleden gasten. Hier kunnen 
bloemen of herinneringsstenen ge-
plaatst worden. En daarna bent u 
binnen natuurlijk van harte welkom 
voor een kopje ko�  e en een praatje. 

WIE
Wanda de Gruyl  van Musica Viva :

MUZIEK  is als een aanraking - nodigt 
me uit - beroert mijn gevoelens en 
gedachten - troost me - ontspant me
maakt me aan het lachen.
Dit breng ik graag aan de gasten van 
het hospice!

Vervolg pagina 1
Het is een voorbeeld van ver-
anderingen waar we ons aan moeten 
aanpassen. We moeten de missie van 
het hospice dan ook elke keer weer 
opnieuw tegen het licht houden.’ 
Belangrijk vinden De Jong en Van 
Oosten dat er geestelijke verzorging 
beschikbaar is voor wie wil, voor wie er 
behoefte aan heeft.

2017
In 1997 opende het hospice, op 
initiatief van Anneke Dorhout Mees, 
zijn deuren in Brummen, om in 
2007 te verhuizen naar het huidige, 
grotere pand aan de Thorbeckesingel 
in Zutphen. Tien plus tien, in 2017 
bestaat het hospice 20 jaar. Een 
mijlpaal, waaraan zowel het hospice 
als ‘de Vrienden’ zeker aandacht aan 
gaat besteden. Van Oosten: ‘In juni 
organiseren we weer de kunstveiling 
Kleurrijk Leven, met een digitale 
veiling, een hamerveiling en een 
aantal andere activiteiten. Dat mag je 
niet missen.’  Verder zal in 2017 met 
alle vrijwilligers uitgebreid stilgestaan 
worden bij ‘tien-tien’. 

In vrijwel elke nieuwsbrief berichten we over veranderingen in de 
bezetting in het hospice. In onze vrijwilligersorganisatie is het immers 
al niet anders dan in een ‘gewone’ onderneming met zo’n honderd 
medewerkers. Meestal  is er sprake van - gelukkig niet te veel - natuurlijk 
verloop.   Meestal  is er  ook weer  snel aanvulling, zodat de bedrijfsvoering 
vlot kan doorlopen. Het hospice prijst zich gelukkig met de goede 
naam en uitstraling, waardoor steeds weer mensen zin hebben om dit 
vrijwilligerswerk - zowel op het niveau van bestuur, ondersteuning als 
zorg - te doen. 

In de statuten van de besturen van de stichting Hospice en de 
stichting Vrienden is een zittingstermijn van drie jaar opgenomen met 
de mogelijkheid om nog drie jaar in het bestuur te blijven. Voor de 
vrijwilligers geldt een dergelijke regel niet. 
In ons hospice blijven de zorg- en andere vrijwilligers gemiddeld meer 
dan zes jaar actief. Het hospice werft elk jaar nieuwe zorgvrijwilligers. 
Belangstellenden kunnen daarover altijd informatie bij de coördinatoren 
(Tineke Breuer en/of Kathy de Vries, tel. 0575 566333) inwinnen.

Bij de Vrienden stopt Dick van Dijk na drie jaar secretaris te zijn geweest. 
De taken van Dick worden in het Vriendenbestuur overgenomen door 
Jacobine de Meij. Zij verving in 2016 Rian Lippmann die vanwege haar 
gezondheid jammer genoeg haar taak in haar tweede bestuurstermijn 
moest neergeleggen. Marco Lichtenberg gaat ook deel uitmaken van 
het Vriendenbestuur.

Komen en gaan 
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In de jaren ’90 deed Andries Baart (o.a. 
werkzaam als bijzonder hoogleraar 
praktische theologie) onderzoek 
naar goede zorg. Hij volgde lange tijd 
een aantal werkers in ziekenhuizen 
en verpleeghuizen. Daar ontdekte 
hij dat sommige medewerkers een 
bijzondere manier van werken hadden 
waardoor zij erg werden gewaardeerd 
door de cliënten voor wie zij werkten. 
De cliënten merkten op dat zij niet 
werkten als een professional. Zij 
hadden een andere manier van 
doen waardoor men zich persoonlijk 
benaderd en gezien voelde. 

Andries Baart heeft wat zij deden in 
2001 uitgewerkt in een theorie. De 
theorie van de Presentie. Een manier 
van werken van waaruit wij ook in 
het hospice onze gasten, hun familie 
en elkaar willen benaderen. Op een 
persoonlijke manier. Een voorbeeld 
dat velen zullen herkennen is dat van 
een artsenbezoek. Je hebt van die 
artsen die maar op hun scherm blijven 
staren, het hoogst noodzakelijke 
vragen, korte antwoorden geven en 
proberen om je zo snel mogelijk uit 
de spreekkamer te krijgen. 
Andere artsen kijken je aan, proberen 

te begrijpen wat je zegt en zorgvuldig 
antwoord te geven op je vragen. Dan 
pas voel je je gezien.

Onze vrijwilligers voelen zich op 
deze laatste manier betrokken bij 
onze gasten. Willen graag dat doen 
wat voor die gast en zijn familie 
belangrijk is. Maar het ontdekken wat 
echt belangrijk is vraagt wel enige 
vaardigheid. Vaardigheden waarvan 
de vrijwilligers al veel in huis hebben, 
maar die we graag nog wat verder aan 
willen scherpen. 

Hiervoor hebben we onlangs voor de 
tweede maal een trainingsmiddag 
gehad rondom het thema Presentie. 
Tijdens deze middag hebben 
we o.a. gekeken naar onze eigen 
oordelen. Wat hebben we aan ideeën 
meegenomen uit onze jeugd? 
Ik leerde als kind bijvoorbeeld dat 
je niet moet zeuren over een pijntje, 
‘want dat gaat wel over voor je een 
jongetje/meisje bent’. 

Oordelen die diep van binnen 
geworteld zijn. Vanuit Presentie leren 
we ons bewust worden van deze 
oordelen, van onze geheel eigen 
manier van kijken.  Door ons hier 
van bewust te zijn krijgen we ruimte 
voor het anders zijn van de ander. En 
dat is één van de kenmerken van de 
Presentietheorie. Ruimte maken in 
jezelf om bij de ander aandachtsvol 
aanwezig te zijn voor dat wat de ander 
bezig houdt. Ook even loslaten wat je 
aan eigen sores aan je hoofd hebt. 

Centraal in de Presentietheorie staat 
de relatie die je met een ander aan 
gaat. Laten zien dat je geïnteresseerd 
bent in wat de ander beweegt, wat 
voor de ander belangrijk is. Het vraagt 
dat je probeert aan te sluiten bij de 
leefwereld van de ander, in taal, in 
tempo, in logica, en de ander probeert 
te leren kennen. Als je iemand kent kun 
je er echt voor hem of haar zijn. Dan 
ontdek je wat zijn of haar verlangens 
zijn, waar bijvoorbeeld pijn of angst 
vandaan komt en wat dit voor iemand 
betekent.  Is angst doodsangst, angst 
voor pijn, of angst voor wat na dit 
leven komt of juist niet, angst voor 
afscheid nemen. Ons verder verdiepen 
in de ander vanuit de Presentietheorie 
helpt ons om ook de vraag achter de 
vraag te ontdekken.  Hierin willen we 
ons verder oefenen en verdiepen In 
de training van de nieuwe vrijwilligers 
maar ook in themamiddagen of alleen 
al als we tijdens de overdracht met 
elkaar stilstaan bij een situatie.
We willen bereiken dat onze gasten 
voelen: ‘Er is iemand voor mij’.

 

Tineke Breuer 
Coördinator sinds 2016
Hospice Zutphen
Woont in Apeldoorn

‘bewust worden van 
(voor)oordelen’

Coördinator Tineke Breuer 
vertelt iets over de werkwijze 
in Hospice Zutphen

PRESENTIE



Ontwikkeling 

Geestelijke zorg is onlosmakelijk verbonden 
met goede palliatieve zorg en is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle disciplines; 
vrijwilligers, verpleegkundigen, huisartsen en
coördinatoren.
De geestelijk verzorgerdraagt bij aan goede 
zorg door de zingeving expliciet te integreren in 
de werkwijzen van de verschillende disciplines. 

Volgens de de� nitie van de  World Health 
Organisation heeft palliatieve zorg drie 
dimensies die de aandacht verdienen: 
lichamelijk, psychosociaal en spiritueel.  
Spirituele en geestelijke zorg zijn termen 
die door elkaar gebruikt worden. De term 
spirituele zorg wordt  vaak voor geestelijke 
zorg in de palliatieve fase gebruikt.  In wezen 
gaat het om een benadering die ruimte maakt 

voor de ervaringen van zin en betekenis en 
zingevingsvragen van mensen. 

De geestelijke of spirituele zorg in de 
palliatieve zorg is volop in ontwikkeling.  Door 
de VGVZ (Vereniging van Geestelijk Verzorgers 
in de Zorg) is een werkveld opgericht gericht 
op het werken in een hospice. Daarin wordt 
aandacht besteed aan beroepsstandaarden 
en kwaliteiten speci� ek voor het werken als 
geestelijk verzorger in het hospice.
Uitgangspunt is het diamantmodel van Carlo 
Leget dat hij uitwerkt in zijn boek Ruimte 
om te sterven (2012). Vanuit de verschillende 
spanningsvelden, die Leget formuleert, kunnen 
vragen worden gesteld die in deze laatste fase 
van een leven belangrijk kunnen zijn. Op die 
manier kan ruimte ontstaan; innerlijke ruimte. 

Sinds enige tijd is Miek den Daas als geestelijk verzorger in dienst van Hospice Zutphen. 
Geestelijke verzorging bestaat uit het professioneel begeleiden bij zingevingsvragen en 
levensbeschouwing. Juist in een hospice, waar mensen in de laatste fase van hun leven ook 
bezig zijn met hoe dat leven is geleefd, is vaak behoefte aan deze vorm van zorg.

GEESTELIJKE ZORG
IN HET HOSPICE

Miek den Daas
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Zingeving

Ieder mens geeft bewust of onbewust 
betekenis aan gebeurtenissen in zijn 
of haar leven. Die betekenissen zijn de 
bronnen van waaruit we leven en die 
zin geven aan ons leven.
Het gaat  om alle mogelijke – van 
godsdienstige tot alledaagse – 
bronnen van inspiratie. Voor sommige 
mensen ligt het accent hierbij op het 
gevoelsleven ( bidden, genieten van 
de natuur, literatuur, muziek, kunst) 
of activiteiten (mediteren, rituelen 
voltrekken of zich inzetten voor een 
goede zaak), anderen beleven het 
meer intellectueel (contemplatie of 
studie). 

Deze betekenisgeving of het zoeken 
naar zin, is typisch menselijk. 
Gedurende een leven is niet altijd 
even duidelijk wat de bronnen zijn 
van waaruit we leven. En dat hoeft 
ook niet altijd, maar als er in een leven 
iets gebeurt dat om betekenis vraagt 
zoals ziekte, geboorte of dood dan 
worden onze zingevende bronnen 
aangesproken.
Als iemand te horen krijgt dat zijn of 
haar leven ten einde komt is dat vaak 
ook het geval. Veel mensen gaan hun 
leven evalueren en vragen stellen bij 
hun eigen leven. 
Om het leven te duiden, af te sluiten, 
een balans op te maken en/of de 
dingen die zijn gebeurd te accepteren.
De geestelijk verzorger kan in dit 
proces van eerlijk en open zijn 
over een leven dat a� oopt, een 
bijdrage leveren. Hierdoor kan het 
stervensproces voor betrokkene 
en soms ook voor diens omgeving 
rustiger verlopen. Om die reden is het 
belangrijk in een hospice geestelijke 
zorg aan te bieden die speciaal voor 
deze dimensie aandacht heeft.

Zoektocht

Geestelijk verzorger Miek den Daas
heeft een humanistische achter-
grond, maar ze is gericht op de 
zingevingservaringen en of vragen 
van de ander. Diens verhaal en 
levensvisie staan centraal. Ze is dan 
ook vooral een vragensteller. Door 
de ruimte die de geestelijk verzorger 
geeft aan de zoektocht van de 
ander naar bronnen van betekenis, 
zin, inspiratie en kracht,  kunnen 
antwoorden op vragen komen. 
Vaak gaat het er om de vraag achter 
de vraag te vinden en te stellen.

Gasten in het hospice en hun naasten 
hebben dikwijls al een heel proces 
van betekenisgeven achter de rug. 
Vaak gaan dan de gesprekken over de 
weg die mensen hebben afgelegd en 
over de balans die mensen hebben 
opgemaakt. In het zicht van de dood, 
kunnen existentiële vragen zich in alle 
hevigheid voordoen. 
Vragen kunnen betrekking hebben op 
lijden of zingeving, maar gesprekken 
kunnen ook gaan over prachtige 
herinneringen of bijzondere relaties 
die mensen hebben gehad. 

Geestelijke verzorging is niet alleen 
maar vragen en zoeken. In sommige 
situaties zijn mensen te moe, hebben 
te veel pijn of hebben ze moeite 
expliciet over de naderende dood 
te praten. Dan gaat het om gerichte 
aandacht, om er te zijn en bij te staan. 
Soms is er behoefte aan rituelen of 
gebeden. 

Ook vragen en zoektochten die te 
maken hebben met een euthanasie-
wens vergen begeleiding. Dit is vaak 
een wens die langzaam rijst en soms 
ook weer uitdooft. De overwegingen 
die mensen hier over hebben moeten 
alle rust en ruimte krijgen. Hierbij 
gaat het vooral om ondersteuning en 
samen zoeken.

Wat geestelijke zorg is, is voor ieder 
mens en iedere situatie anders, omdat 
iedereen iets anders nodig heeft. 
Miek den Daas maakt als geestelijk 
verzorger in Hospice Zutphen op 
alle niveaus ruimte voor zingeving, 
bezinning en betekenis. Deze aan-
dacht weeft zich in de organisatie en 
is zichtbaar en onzichtbaar onmisbaar.

‘Het binnenste naar 

buiten luisteren’



De voorbereidingen voor KleurRijk 
Leven4, dat wordt gehouden van 
10 tot en met 18 juni 2017, vorderen 
gestaag. De afgelopen maanden 
heeft een groot aantal kunstenaars 
opnieuw zijn medewerking aan 
het evenement toegezegd, en een 
kunstwerk beschikbaar gesteld. 
Ook particulieren brengen kunst 
in.
Het programma, zoals dat in onze 
eerdere nieuwsbrief in concept 
werd getoond, is grotendeels op 
die manier ingevuld, en ziet er nu 
als volgt uit:

Begin oktober viel er voor de 
organisatie van de doorkomst 
ROPARUN in Zutphen opnieuw wat 
te vieren. Net als in 2015 werd de 
eerste prijs van € 50.000 voor de 
mooiste doorkomststad op de route 
Hamburg - Rotterdam door Zutphen 
behaald. Een enorme prestatie 
om dat voor de tweede keer op rij 
voor elkaar te krijgen. Het hospice 
verzorgde samen met anderen,  de 

avondmaaltijd voor de werkers die 
tijdens de doorkomst hard aan de slag 
waren. Rene Slingerland, vrijwilliger in 
het hospice nam op persoonlijke titel 
deel aan de werkgroep doorkomst. 
En Gerrit Vlogman bemenste weer 
een bouwploeg. Zo waren we toch 
weer bij dit evenement betrokken. 
We hopen, - en stiekem verwachten - 
dat opnieuw een deel van de prijs aan 
het hospice ten goede komt. 

KleurRijk Leven4 in 2017  
 Maart t/m mei  - Digitale veilingen
 10 en 11 juni - Kunstworkshops 
 (organisatie Henk Schouten)
 12 t/m 17 juni - Tentoonstelling van 
 nog te veilen werken; in de avonden  
 muziek, � lm, en lezing
 18 juni - Afsluitende hamerveiling

Dat Bolwerck aan de Zaadmarkt is het 
middelpunt van de manifestatie. 
De komende maand wordt de website 
van KleurRijk Leven4,
kunstveilinghospicezutphen.nl,
verder ingevuld.  Neem gerust een kijkje 
voor alle laatste nieuwtjes en natuurlijk 
voor de komende digitale veilingen!

ROPARUN 
2016  

BOEKEN
‘Praten over de eindigheid van het leven is niet 
vanzelfsprekend in onze maatschappij’, ‘Afscheid 
nemen is een essentieel en onvermijdelijk onderdeel 
van ieders leven’. Dit zijn citaten uit  boeken  van 
respectievelijk  Rob Bruntink (Over de dood gesproken) 
en Riekje Boswijk-Hummel (Afscheid nemen: loslaten 
wat dierbaar is). Deze en veel andere boeken kunnen 
helpen om na te denken over het sterven van een 
naaste én van onszelf. In de bibliotheek van Hospice 
Zutphen zijn naast deze titels diverse boeken over dit 
onderwerp te lenen en te lezen. 

Een keuze: 
• Pauline van Munster 

Stel, je gaat dood; hoe regel je dan je leven
• Monique Mortier 

Keuzes voor het sterven; in het leven voorbereid 
zijn op het einde 

• René Gude/Wim Brands 
Sterven is doodeenvoudig, iedereen kan het 

• Marinus van den Berg 
Rouwen in de tijd; een zoektocht in het 
landschap van afscheid en verlies

• Jos Brink 
 Rouw op je dak; verder leven na de dood van 
een  dierbare

KleurRijk Leven4 in 2017  

 4
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Opzij, opzij, opzij, want ik ben 
haast te laat, Ik heb maar een 
paar minuten tijd. Ik moet rennen, 
springen, vliegen, duiken, vallen, 
opstaan en weer doorgaan. Ik kan 
nu niet blijven, ik kan nu niet langer 
blijven staan.

De woorden uit het lied van 
Herman van Veen lijken bij uitstek 
van toepassing op Mike Timmer,  
advocaat, curator en partner bij Bax 
Advocaten. Gedreven, altijd bezig, 
altijd onderweg, maar:  ook altijd 
tijd voor de samenleving.

Timmer is een van de drijvende 
krachten achter Bax2Give, een 
stichting die zich inzet voor goede 
doelen en een voorbeeld is van hoe 
bedrijven hun maatschappelijke 
betrokkenheid kunnen uiten.
Dit jaar zette Bax zich met een 
sponsorloop in voor de hospices 
in Winterswijk en Zutphen en het 
inloophuis in Doetinchem. Het is 
voor het zevende jaar dat ze zoiets 
doen. ‘We willen bij Bax midden in de 
samenleving staan, niet alleen in ons 
werk, maar ook buiten kantooruren, 
vertelt Mike.  ‘We stimuleren 
medewerkers om buiten het werk 
maatschappelijk actief te zijn en velen 
zijn dat ook.’ Zelf was hij jarenlang 
bestuurder in de gehandicaptensport. 

Gemeenschappelijk gevoel

Terug naar de sponsorloop. Ruim 
zestig medewerkers en advocaten van 
Bax en hun klanten  doorkruisten op 26 
en 27  november 2015 alle gemeenten 
in de Achterhoek. ‘We hebben dit jaar 
gekozen voor goede doelen die iets 
minder in de publiciteit staan, maar 
die wel erg belangrijk zijn voor de 
samenleving’, verklaart Timmer.
‘Ook nu ontstond er vanaf het begin 
weer een gemeenschappelijk gevoel. 
Bij Bax kanaliseren we dat  en proberen 
het om te zetten naar giften voor de 

goede doelen. Het is hartverwarmend 
om te zien hoe collega’s en klanten 
inhaken.’
De maatschappelijke betrokkenheid 
van Bax kost ook wat. Gezamenlijk 
steken de collega’s zo’n 1500 uur in 
de organisatie van de sponsorloop. 
Timmer beschouwt het niet als een 
kostenpost. ‘Het is een investering in 
de samenleving, een steuntje in de 
rug waar het nodig is. En we doen het 
natuurlijk ook voor het goede gevoel, 
het goede gevoel bij onszelf, maar ook 
het goede gevoel voor anderen, voor 
de goede doelen.’  
De opbrengst van de sponsorloop 
en de bestemming wordt later 
bekendgemaakt.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een 
� yer met daarin de aankondiging 
voor de Anneke Dorhout Mees lezing, 
die op dinsdagavond 13 december 
2016 in de Burgerzaal in Zutphen 
wordt gehouden. U bent van harte 
uitgenodigd om de lezing ‘Over 
Leven’, die door de heer A.L. Snijders 

wordt gehouden, bij te wonen. In 
de voorbereiding hebben wij een 
bijzonder prettig gesprek met de heer 
Snijders gehad. Het belooft dan ook 
een boeiende en verrassende avond 
te worden. De toegang is gratis. De 
avond begint om 19.30 uur, de zaal is 
vanaf 19.00 uur open. 

Anneke Dorhout 
Meeslezing

Over leven
Door: A.L. Snijders

Dinsdag 13 december 2016
19.30 uur  -  Burgerzaal Zutphen
(Ingang Lange Hofstraat )

A.L. Snijders is bekend als een van de 
grootste schrijvers van het zeer korte 
verhaal, zkv genoemd. In 2010 won hij 
de Constantijn Huygens-prijs.

Entree is vrij.
Uw donatie bij de collecte bij de uitgang voor 
het Gastenfonds van de Vrienden van Hospice 
Zutphen wordt zeer op prijs gesteld!

Vrienden van

ANNEKE DORHOUT MEESLEZING
13 december 2016

’HET GOEDE 
GEVOEL 
OMZETTEN 
NAAR STEUN 
VOOR HET 
GOEDE DOEL’

Opzijiji ,j,j opzijiji ,j,j opzijiji ,j,j maak plaatstst ,s,s maak plalal aaaa tstst ,s,s

maak plaats,s,s Ik heb ongelofefef lijiji ke haast.
O

blijven staan.
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Onjuiste gegevens?
Wilt u bij verhuizing of 
onjuiste adressering de 
onderstaande gegevens 
per mail of briefkaart 
doorgeven aan Hospice 
Zutphen
- Naam
- Oud adres
- Nieuw adres
- Postcode
- Woonplaats

Als u ons een warm hart toedraagt, kunt u 
ons op twee manieren steunen. Met een 
eenmalige gift of u kunt Vriend worden van 
de Stichting Vrienden van Hospice Zutphen 
voor een bedrag van minimaal €20 per jaar. 
De Stichting is door de belastingdienst 
aangewezen als een instelling die uw gift of 
donatie belastingvrij mag ontvangen. 

U kunt daardoor onder bepaalde voor-
waarden het door u geschonken bedrag 
als aftrekpost opvoeren in uw aangifte 
inkomstenbelasting van dat jaar. Een legaat 
kan vrij van schenkingsrecht gegeven worden 
(ANBI-regeling). Nadere inlichtingen zijn bij 
de stichting verkrijgbaar.

Word 
Vriend

Hartelijk dank
We hebben van diverse, al dan niet anonieme, 
gevers weer gulle giften mogen ontvangen. 
Kerken, vrouwenverengingen, serviceclubs, 
bedrijven en families hebben aan ons 
gedacht. Dit leverde de afgelopen perdiode 
het prachtige bedrag van € 19.700,00 op.

Wat maakt het hospice zo bijzonder? Het 
antwoord op deze vraag vindt u in het 
onlangs verschenen jaarverslag 2015 van de 
stichtingen Hospice Zutphen en Vrienden 
Hospice Zutphen.
Verder in het jaarverslag een overzicht van 
de belangrijkste ontwikkelingen in ons bijna-
zoals-thuis-huis. Het jaarverslag is binnenkort 
te downloaden van de website van het 
hospice. 
Een gedrukt exemplaar is aan te vragen via 
0575 566 333 of info@hospice-zutphen.nl.

Jaarverslag 
2015 

verschenen

Met uw steun maakt u het 
mogelijk ons werk voort te zetten.


