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Hoorn, 16 december 2021  
 

 

 
Onze dank en bestedingen donaties  
 
 
 
 
Beste vriend van hospice Dignitas, 

 

Wat fijn dat u ons ook in 2021 heeft gesteund. Onze dank daarvoor is groot.  

Zeker in het jaar waarin de maatregelen tegen het coronavirus onze aandacht zijn blijven vragen.  

Het uitgangspunt van ons coronabeleid was en is dat onze gasten hun dierbaren zoveel als mogelijk 

kunnen blijven ontmoeten. Dat de ruimte er is om op een veilige en gelijktijdig ook  

liefdevolle wijze afscheid van elkaar te nemen.  

 

Uw gift heeft ons dit jaar de ruimte gegeven om die extra’s die onze gasten, naasten, vrijwilligers 

en medewerkers zo waarderen te organiseren. Zo draagt u bij aan het “jezelf mogen zijn” van 

hospice Dignitas. En niet onbelangrijk; deze éxtra’s worden (nog steeds) niet bekostigd uit de 

zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg of de wet maatschappelijke ondersteuning. Graag 

informeren wij u met deze brief hoe wij uw donaties dit jaar hebben besteed. 

 

Gasten en naasten 

De tijd die onze gast bij ons is, zien we als een bijzondere laatste reis van het leven. Een goede gids 

is belangrijk tijdens deze reis. We hebben in dit jaar een persoonlijke informatiemap voor onze 

gasten ontwikkeld. De inhoud van deze map wordt op maat samengesteld en biedt de naasten een 

waardevolle herinnering. 

Ook heeft de stichting Vrienden van hospice Dignitas een bedrag van € 46.000 voor een opfrisplan 

voor alle 8 gastenkamers beschikbaar gesteld. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt en we hopen 

volgend jaar de kamers opgefrist te hebben door ze te verven, te behangen en te voorzien van 

nieuwe gordijnen, meubels en dekbedden.  De resultaten zullen we laten zien in onze nieuwsbrief. 

Het is fijn om met alle donaties dit mogelijk te maken voor onze gasten en naasten. 

 

Vrijwilligers en medewerkers  

We vinden het belangrijk om onze vrijwilligers en medewerkers te bedanken voor hun inzet voor 

onze gasten. Zij maken onze hospicezorg zo waardevol. Ook in 2021 hebben we geen gezellig 

samenzijn kunnen organiseren. We hebben gezocht naar andere originele attenties waarbij we 

altijd aangeven dat dit mogelijk is gemaakt door de vrienden van hospice Dignitas.  



 

“Jij bent Dignitas” 

Op 21 juni, de eerste zomerdag, is iedere vrijwilliger en medewerker in het zonnetje gezet. Zij 

kregen thuis een “smaak van de streek” tas overhandigd met hierin een smakelijke attentie en een 

Dignitas kaart met de boodschap: “Wij bieden je een geniet moment aan om je te bedanken voor 

wie je bent, wat je voor onze gast en naaste doet en voor ons hospice betekent. Jij bent lid van ons 

Dignitas team: “Jij bent Dignitas!” Geniet ervan en een hele fijne zomer gewenst.” 

Sinterklaas attentie  

Dit jaar heeft Sint een Tony Chocolonely reep ontworpen met de tekst: “Speciaal voor jou een 

lekkere groet van sint, omdat hij je zo bijzonder vindt”. Ook is er een speciaal rijm bij gemaakt.  

Kerstfeest  

We organiseren dit jaar geen kerstfeest. Wel sturen we voor het eerst in ons bestaan een speciale 

kerstkaart naar al onze medewerkers en vrijwilligers waarop wij hen uitnodigen voor een speciaal 

samenzijn op 4 februari 2022. De 18e verjaardag van hospice Dignitas. De feestelijkheden, een 

hapje en drankje worden door de vrienden van hospice Dignitas mogelijk gemaakt.  

 

Nieuwsbrief 

Als vriend ontvangt u onze nieuwsbrief met persoonlijke verhalen over het dagelijkse leven in ons 

hospice en de ontwikkelingen in onze organisatie. Ook in 2022 ontvangt u van ons deze 

nieuwsbrief.   

 

Wij hopen dat u ons blijft steunen door een gift over te maken naar IBAN nummer:  

NL 62 RABO 0344 2250 70 ten name van Stichting Vrienden van hospice Dignitas en met 

vermelding van uw postcode. Met uw financiële steun helpt u ons helpen.  

 

Met vriendelijke groet namens stichting vrienden van hospice Dignitas, 

 

Ingrid Heidema 

Penningmeester Stichting Vrienden van hospice Dignitas 

Directeur-bestuurder hospice Dignitas 

 

 

Wij wensen u prettige kerstdagen  

en een goed en gezond 2022 


