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NIEUWJAARSWENS
Het bestuur van de Stichting Hospice Zaanstreek wenst u allen een voorspoedig en
gezond 2008. 2008 wordt het jaar waarin Hospice “de Schelp” de deuren zal openen
voor degenen die huiselijke verzorging nodig hebben in de laatste levensfase.

DE SCHELP
Ons pand aan de Evenwichtstraat is op 14
januari overgedragen aan
woningbouwcorporatie Parteon. In
bovenstaande schets ziet u hoe de
indeling na de verbouwing zal worden. De
kamers van de bewoners liggen rechts op
de tekening en worden ca 16 m2 groot. Ze
krijgen alle vier een eigen douche/toilet.
Daarnaast komt er een ruime badkamer

met een ligbad en invalidentoilet voor
gemeenschappelijk gebruik.
Het woongedeelte, links op de tekening,
bestaat uit een gezellige woonkamer, een
woonkeuken, een wasruimte en berging.
Op de verdieping bevinden zich ruimten
voor de vrijwilligers en de coördinatoren,
alsmede een logeerkamer met eigen
sanitair.

DE VRIJWILLIGERS
In november en december heeft het
bestuur met allen, die zich hadden
aangemeld als vrijwilliger, een gesprek
gehad. Het was hartverwarmend te
merken hoe gemotiveerd de aanstaande
vrijwilligers zijn om zich belangeloos in te
zetten voor de begeleiding van de
bewoners van het hospice.
De training van de vrijwilligers (gedurende
8 weken, een dagdeel per week) start in
de maand maart. Vanzelfsprekend worden
de vrijwilligers hierover apart
geïnformeerd.
STEUN VAN VELEN
In de vorige nieuwsbrief spraken wij al
over de enorme steun die we vanuit vele
geledingen in de Zaanstreek mogen
ontvangen voor ons initiatief. Voor het
komend jaar heeft Brain Communication
toegezegd door te gaan met het
belangeloos verzorgen van al ons
drukwerk. De opbrengst van de
Kerstmarkt op 8 december 2007 in de
Oostzijderkerk was geheel bestemd voor
de schelp (opbrengst ruim € 3.800,-). En
de Zaanse Rotaryclubs hebben eind vorig
jaar een wijnactie gehouden die circa
€ 8.000,- heeft opgeleverd.
BENEFIETCONCERT
Op 14 februari aanstaande organiseert
Rotaryclub Zaandam een vertelconcert in
de Oostzijderkerk. De opbrengst van dit
concert is bestemd voor de inrichting van
het Hospice, Tijdens deze avond, die om
20.15 uur begint, zal de schrijver en oudpredikant van de Westerkerk in
Amsterdam, Nico ter Linden, Chassidische
verhalen vertellen. Chassidische verhalen
zijn prachtige joodse vertellingen vol van
diepe wijsheid, fijnzinnige humor en
melancholie. De verhalen worden
muzikaal omlijst met Jiddische muziek,
uitgevoerd door Lija Hirsch, zang, Peter de
Leeuw, viool en Gertru Pasveer, harp. De
artiesten treden volstrekt belangeloos op,
zodat de opbrengst volledig naar het
goede doel kan gaan.
Kaarten voor deze avond (à € 20,-) zijn
vanaf 14 januari te verkrijgen bij FluXus,
afdeling Muziek aan de Westzijde te

Zaandam (tegenover de Bullekerk) en op
de avond zelf aan de kerk.
Voor meer info over het programma:
www.Lijahirsch.nl.
Voor meer informatie over 14 februari:
gsmit@fluxus.nl
BENEFIETDINER
Op 8 maart 2008 verzorgt de kookclub
Cuisine Culinair Zaanstad ten bate van
Hospice “de Schelp” een benefietdiner in
het St. Michael Collega Leeghwaterstraat
7, 1509 BS te Zaandam.
De kosten bedragen € 75,- per couvert.
Aan het diner kunnen 100 personen
deelnemen. Kaarten kunt u bestellen bij
het secretariaat: Rozeboom 74, 1541 RK
Koog a/d Zaan (prive@faboom.nl).
FINANCIËN
Sinds 2008 subsidieert de overheid
hospices op basis van het aantal
opgenomen gasten in het voorgaande jaar
(de telling is van 1 juli t/m 30 juni). Dit
betekent dat “de Schelp” pas in 2010
subsidie krijgt. Dat is een enorme
tegenvaller. Het levert ten opzichte van de
oorspronkelijke meerjarenbegroting (2008
t/m 2010) een “verliespost” op van circa
€100.000. Inmiddels zijn de nodige
stappen ondernomen om dekking te
vinden voor dit onverwachte gat in de
begroting. Daarnaast gaat het bestuur
actief een groot aantal bedrijven
benaderen met het verzoek om gedurende
een aantal jaren een bijdrage te
verstrekken in de exploitatiekosten. Het
gaat dan om een minimumbijdrage van
jaarlijks € 2.000, dat volledig fiscaal
aftrekbaar is. We hopen hiermee tevens te
bereiken dat het Zaanse bedrijfsleven de
Schelp gaat beschouwen als een
gezamenlijk geadopteerd project. Wij
zullen hier ruime aandacht aan schenken
in alle publicitaire uitingen.
VERANTWOORDING
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Hospice Zaanstreek.
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