Hospice Almere
Rebel’s Goede Doelenactie 2015.

Stichting
Hospice Almere

Hospice Almere is een "Bijna Thuis Huis" waar mensen de laatste fase van hun leven kunnen
doorbrengen, wanneer dat thuis niet meer kan, of wanneer men ervoor kiest om niet thuis te
sterven.
Door de huiselijke sfeer en de warme belangstelling van de vrijwilligers en de professionele
hulpverleners, is de hospice een waardig alternatief. De bewoners van de hospice worden begeleid
en verzorgd door een team van vrijwilligers die hiervoor een speciale training hebben gevolgd. Buiten
de rust die de bewoners in de hospice ervaren, krijgen zij en hun naasten veel persoonlijke aandacht.
Familieleden, vrienden en andere dierbaren nemen in de hospice een belangrijke plek in en de
vrijwilligers willen er dan ook zoveel mogelijk voor zorgen dat zij de handen vrij hebben. U en uw
familie behouden de regie en de vrijwilligers helpen daar waar nodig.
Momenteel heeft de Hospice Almere de beschikking over 2 bedden en dit blijkt in de praktijk
frequent te weinig. In 2015 werden er in de hospice 22 bewoners geplaatst en 27 potentiele
bewoners moesten door plaatsgebrek worden geweigerd.
De gemeente Almere telde in januari 2013 totaal 81.389 huishoudens en het bewonersaantal per
februari 2015 stond op 197.023 bewoners.
Op basis van bovenstaande heeft het bestuur van de Stichting Hospice Almere haar prioriteit voor
2015 gesteld op uitbreiding van de hospice. Dit kan helaas niet gerealiseerd worden in het huidige
pand met gevolg dat er, in samenwerking met de gemeente, gezocht wordt naar een andere locatie.
Indien Hospice Almere gekozen wordt als goede doel 2015 dan zal het geld worden besteed aan de
inrichting van het nieuwe pand, inhoudende:


4 - 6 bewonerskamers met sanitaire ruimtes



huiskamer



eetkamer



keuken ( volledig ingericht met koel-/ vriescombinatie, kook- en afwas apparatuur,
koffiezetapparaat, enz.)



stilteruimte



familiekamer



was-/ droogruimte (was- en droogmachines)



kantoor-/ overdrachtsruimte
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