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Opening en in gebruik neming van het hospice
Nog anderhalve week te gaan en dan zit het jaar 2017 er op. Een jaar dat begon met het streven
dit jaar een hospice in Stadskanaal te openen. In voorgaande jaren werd die hoop ook bij aanvang
van het nieuwe jaar uitgesproken. Maar dit jaar is het gelukt! Wij kijken met tevredenheid terug op
een enerverend jaar, waar de ontwikkelingen zich steeds sneller voltrokken. Vanaf eind augustus
werd begonnen met de verbouwing van de Semmelweislaan 4a en drie maanden later, eind
november, kon het hospice geopend worden. In de twee weken na de opening zijn de laatste
puntjes op de “i” gezet, zodat we vanaf maandag 18 december 2017 – met een duur woord –
“operationeel” konden zijn. Niet wetend dat wij op zondag 17 december 2017 een verzoek zouden
ontvangen van een eerste gast die gebruik wilde maken van het hospice. Met de komst van deze
gast op maandag 18 december 2017 is het hospice dan ook nog eens op de eerste dag in gebruik
genomen. Dit is waar we – donateurs, vrijwilligers, coördinatoren en bestuur – ons de afgelopen
jaren voor hebben ingespannen.
Tweede coördinator.
Met ingang van 1 december 2017 is ons coördinatorteam op sterkte. Op deze dag trad Wilma
Bontan in dienst. Samen met Jacobien van der Pijl vormt zij de dagelijkse leiding van ons hospice.
Wij wensen Wilma veel succes!
Vrijwilligers
Nog elke week melden zich nieuwe vrijwilligers aan. Betrokken mensen die graag iets willen
betekenen voor hun medemens. Er hebben zich inmiddels zo’n 70 vrijwilligers aangemeld,
waarmee de dienstroosters goed zijn in te vullen, maar gelet op het natuurlijk verloop blijven
aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers welkom. De meeste vrijwilligers zijn inmiddels klaar met hun
basisopleiding.
Feestdagen
Tot slot van deze nieuwsbrief wensen wij iedereen prettige feestdagen toe en alle goeds voor
2018.
De coördinatoren en het bestuur van het hospice Veen en Wolden.

Hospice Veen en Wolden
Semmelweislaan 4a, 9501 HS Stadskanaal
E-mail: info@hospicestadskanaal.nl, www.hospicestadskanaal.nl
KvK 54405181, RABO-Bank 17.15.33.631

