
        

 

 
                

  
BENEFIETDINER 17 APRIL EEN ENORM SUCCES 

 
Voor de tweede keer is in het St. Michael College in samenwerking met Cuisine 
Culinaire Zaanstad een diner georganiseerd ten bate van hospice de Schelp. Het 
prachtige menu werd omlijst door muziek van jonge veelbelovende musici, een close 
harmony kwartet en enkele korte voordrachten over het wel en wee in het hospice. De 
opbrengst van deze avond was € 6500. 
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Indrukwekkend was de voordracht van 
een familielid van een van de overleden 
gastbewoners. Zijn voordracht eindigde 
met: ” Onze familie heeft ook nu weer 
ervaren dat de laatste fase van een 
dierbare een fase is met een enorme 
impact zowel voor de stervende, als voor 
de naasten. Het Hospice biedt voor die 
fase naast een uiterst passende omgeving 
een grote steun, zo hebben wij ervaren.” 
Ook één van de vrijwilligers voerde het 
woord. Zij nam de aanwezigen mee in 
haar carrière van volledig groen tot 
vrijwilliger met grote ervaring. Ook van 
haar een citaat: “De warme sfeer in de 
Schelp komt ook doordat we het allemaal 
zo verschrikkelijk leuk met elkaar hebben 
en dat voelen onze gastbewoners ook. We 
helpen elkaar door moeilijke momenten 
want die zijn er natuurlijk ook. Maar we 

lachen ook heel wat af met elkaar, en wat 
doe je in de Schelp een levenservaring op, 
elke dienst leer je weer wat. Over het 
leven en over jezelf.” 
De avond werd afgesloten door voorzitter 
Anja de Vries. Zij ging terug naar het begin 
van de plannen voor het hospice medio 
2006, de opening in oktober 2008 en waar 
we nu voorjaar 2010 staan. Een goed 
lopende organisatie met toegewijde 
vrijwilligers, met precies de zorg die ons 
voor ogen stond en die dankzij de steun 
van velen tot stand is gekomen. Nogmaals 
onze grote dank hier voor.  
 
Hoofdsponsors van het diner waren: 
• Rabobank 
• Parteon 
• Zaans Medisch Centrum 
• Evean zorg  

 

 

 
 

 



 
 
• Vonk wijnhandel/slijterij  
• Brain Communication 
• Barbershopquartet S.P.A.M. 
• St. Michaël College 
• Evean Behandelzaken 
• Germieco Aannemings- en 

Hoveniersbedrijf 
• Forbo Flooring Systems 
 
OPENING HOTEL INNTEL ZAANDAM 
Hospice de Schelp is de winnaar 
geworden van het goede doel ter 
gelegenheid van de opening van hotel 
Inntel in Zaandam. De gift bestond uit de 
opbrengst van de eerste nacht dat het 
hotel open was. Het bestuur heeft op 22 
april een bedrag van  circa € 9.500,00 in 
ontvangst genomen.  
 

 
 
 
GARAGE VAN DE SCHELP WORDT 
OPGEKNAPT  
De opbrengst van het diner en van de 
actie van hotel Inntel wordt gebruikt om de 
garage op te knappen en geschikt te 
maken als extra berging. 
 

OVERZICHT GIFTEN 
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij 
van onderstaande personen, bedrijven en 
instellingen een bijdrage ontvangen:  
De families van Lenten, van Geffen, Joon, 
van Gemert, Gouw, Dijksman en Wouters. 
De heren T. Menger, M. Dupon en van 
Bergen; Laura Wanders. Over de gift van 
Laura het volgende: Zij is een jonge studente uit 
Krommenie en heeft op zondag 28 februari een 
fototentoonstelling met eigen werk georganiseerd in 
buurthuis De Pelikaan. Tijdens deze tentoonstelling 
konden de bezoekers genieten van de prachtige 
foto’s en tevens een donatie doen aan de Schelp. 
Deze actie heeft ruim € 300,00 opgebracht! 
Gemeente Zaandam 
Evangelisch Lutherse Kerk Zaandam 
Diaconie Protestantse Kerk Oostzaan 
Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer 
Doopsgezinde Kerk 
Koog/Zaandijk/Westzaan 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Zaandam 
St. Petrus Parochie Krommenie / 
Assendelft 
Stichting Middelbusker-Stevens 
Stichting Johanna Elisabeth Sweepe 
 
De grote bomen aan de voorzijde van de 
Schelp zijn gesnoeid. Wij danken Parteon 
voor hun financiële tegemoetkoming in de 
snoeikosten. 
Ook de firma Germieco willen wij 
bedanken voor hun extra service tijdens 
de herbestratingwerkzaamheden van de 
Evenwichtstraat. Voor ons werd, indien 
noodzakelijk, de straat met platen voor 
auto’s toegankelijk gemaakt. 
 
UIT HET JAARVERSLAG 2009 
De bezetting is gemiddeld 70,5%. De 
gemiddelde verblijfsduur is 25 dagen. De 
leeftijdscategorieën van de gastbewoners 
zijn: 
• < 50 jaar 0 
• 50 t/m 64 jaar 8 
• 65 t/m 74 jaar 16 
• 75 jaar en ouder 17 
Uit evaluatiegesprekken met 
nabestaanden komt zonder uitzondering 
een zeer grote mate van tevredenheid 
naar voren. Meer informatie leest u in het 
jaarverslag op de website.  
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Hospice Zaanstreek. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de website 
(www.hospice-zaanstreek.nl). 

 

 

       
 

 
 

 

 

http://www.hospice-zaanstreek.nl/
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