Ja, ik wil de stichting Hospice - Elim als vriend
ondersteunen en meld mij aan als donateur.
Ik machtig de stichting Hospice - Elim om per jaar een bedrag van € 20,af te schrijven van:
IBAN: ........................................................................................................................................................................................................................................................
ten name van:................................................................................................................................................................................................................................

Persoonlijke gegevens
Naam: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: .......................................................... Woonplaats:..........................................................................................................................................
Telefoon: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening: .............................................................................................................................................................................................................................

Lever dit aanmeldingsformulier in (de brievenbus bij de hospice)
of stuur deze in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Hospice - Elim, Postbus 23, 2750 AA Moerkapelle
E-mail mag ook, scan in en stuur naar info@hospice-elim.nl
IBAN NL05 RABO 0314 0868 38 | KvK 6725 7747

info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl

Word vriend

van Hospice - Elim

En steun de hospice
met € 20,- per jaar!

Welkom bij Hospice Elim
In een hospice lijkt de maatschappij de zorg wel “opnieuw uit te vinden”.
Waar de afgelopen jaren allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel
georganiseerde dienstverlening - zijn gesloten, proberen wij zorg nu lokaal en
met veel inzet van vrijwilligers weer te organiseren.
Waarom? De ontwikkelingen in de zorg (terugtrekkende overheid, bezuinigingen,
sluiten van bejaarden- en verzorgingstehuizen) maken dat er hospices worden
opgericht. Vanwege de complexiteit van lichamelijke klachten kan het voor mensen niet
veilig voelen om de laatste levensfase thuis door te brengen. Ook kunnen mantelzorgers
overbelast raken.
Wat is een hospice? Een hospice is een “bijna-(als)- thuis-huis”. Wij bieden in de
laatste fase van het leven een warme huiselijke omgeving waar zorg op maat geleverd
wordt. Ook is er ruimte voor familie of een andere naaste om in het hospice te
overnachten. Hiervoor is een logeerkamer beschikbaar.

“Bij Elim zal sprake zijn van een goede
omgeving waar aan de wensen van de gasten
zoveel mogelijk tegemoet zal worden gekomen.”

Waar? Op Julianastraat 45b in Moerkapelle, op de hoek met de Middelweg, is in 2020
gebouwd. Op deze kavel van ruim 1.000 m² hopen we begin 2021 hospice Elim te
perspectief 1:2,08
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kunnen openen.
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Meer informatie?
Kijk op:
www.hospice-elim.nl

bladnr:

SCHIPPERS

