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Huisvesting 

Om als hospice te kunnen beginnen is het hebben van huisvesting een eerste vereiste. 

Aangezien het hospice al bijna zes jaren “in oprichting” is en velen uit de samenleving 

zich de afgelopen jaren hebben ingespannen door donaties te schenken (subsidies van 

gemeenten, benefietconcert van serviceclubs, kerkcollectes, andere inzamelingsacties en 

andere individuele schenkingen), maar niet in de laatste plaats ook door zich aan te 

melden als vrijwilliger, is het gewenst nu daadwerkelijk een start te maken. Wij willen 

voorkomen dat de motivatie van betrokkenen afneemt en dat er twijfel gaat ontstaan bij 

geldverstrekkers of het er ooit van gaat komen. 

 

Op de informatiebijeenkomst voor vrijwilligers en belangstellenden op maandagavond 6 

februari 2017 heeft ons bestuur gemeld een geschikte locatie gevonden te hebben. De 

verwachting toen was dat het bestuur uiterlijk 1 maart 2017 daarover een besluit zou 

nemen. Dat is ook gebeurd! Niet te voorzien was dat ook andere partijen een stem in het 

kapittel hebben en toestemming dienen te geven. Daar zijn enige weken mee gemoeid. Dit 

heeft er toe geleid dat ons als bestuur gevraagd is nog niet naar buiten te treden over de 

locatie. De verwachting is dat die toestemming er wel komt en dat wij in mei één en ander 

wereldkundig kunnen maken.  

 

Met de nodige voorbereidingen moet het mogelijk zijn om op de betreffende locatie met 

drie gastenkamers per (streefdatum) 1 oktober 2017 daadwerkelijk te beginnen met het 

hospice.  

 

Huur en exploitatie 

Met de ontvangen en toegezegde financiële bijdragen ziet het bestuur mogelijkheden om 

in ieder geval de exploitatie voor twee jaren zeker te stellen. De exploitatiekosten bestaan 

voor het overgrote deel uit de te betalen huur en servicekosten, alsmede de salariskosten 

van een professionele coördinator. De komende twee jaren zijn bedoeld te onderzoeken of 

de financiële risico’s voor de lange termijn te ondervangen zijn. Maar ook om te ervaren 

dat er een bestaansrecht is voor een hospice in deze regio. 
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Samenvatting 

Wij hopen en verwachten in het voorjaar van 2017 mee te delen dat wij in het najaar van 

2017 het Hospice Veen en Wolden in gebruik gaan nemen. Onze inschatting is dat het een 

niet weg te denken voorziening is in dit gebied, waar dankbaar gebruik van zal worden 

gemaakt.  

 

Het bestuur van de Stichting Hospice Stadskanaal e.o. / Hospice Veen en Wolden. 
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