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ZONNEPANELEN

De zonnepanelenactie is een fantastisch succes geworden!
In de Hospice Krant werd aandacht gevraagd voor de zonnepanelen actie.
Door het dak van het hospice te voorzien van zonnepanelen kunnen wij op
duurzame wijze in onze eigen energie voorzien en daarmee de
exploitatiekosten verlagen.
De zonnepanelen worden binnenkort geplaatst,
het worden er zelfs 70 in
plaats van de voorgenomen 60 panelen.
Dankzij de medewerking
van de Wooncompagnie
(de verhuurder van het
pand waarin het hospice is gevestigd) hebben wij gebruik gemaakt van hun
expertise en de door hen geselecteerde leverancier Zonzo uit Hem.
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Omdat de Stichting Vrienden
van Hospice ‘In Vrijheid’
Waterland in april dit jaar een
papieren Hospice Krant heeft
uitgebracht die verspreid is
onder 60.000 adressen in de
regio Purmerend en Waterland,
hebben wij de afgelopen
maanden geen digitale Nieuwsbrief uitgebracht. Heeft u deze
Hospice Krant gemist, we sturen
u met plezier een digitaal
exemplaar toe. Laat het even
weten door een mail te
sturen naar dirkvandereems@
hospice-in-vrijheid.nl

Naast diverse particuliere giften hebben wij ook van een aantal organisaties
giften ontvangen, te weten:
Stichting Bim Bam
Purmerend € 2.000,Stichting Bim Bam is
een begrip in Purmerend en omgeving, zij
bestaat al ruim 50 jaar
en heeft ons bij de oprichting
ook financieel ondersteund.
Dit jaar werden maar liefst tien
organisaties door Bim Bam ondersteund!
Lionsclub PurmerendWhereland € 3.400,-.
Deze serviceclub ondersteunt
ons al sinds 2009 door de
opbrengst van haar jaarlijkse
kerstbomenverkoop aan ons
ter beschikking te stellen.
De provincie Noord Holland heeft
een subsidie toegekend van €5.000,-.
Omdat de zonnepanelen geplaatst worden op een pand met een
maatschappelijke functie kwamen wij in aanmerking voor deze subsidie
van de provincie.
Round Table 60
Waterland € 2.000,-.
Deze serviceclub organiseert sinds jaren het
Steenwerpen tijdens de
Purmerendse feestweek
en ondersteunt daarmee diverse regionale goede doelen. Ook deze serviceclub
ondersteunt ons al vele jaren!
Dankzij al deze giften hebben we 70 zonnepanelen aangeschaft in plaats
van de voorgenomen 60. Daardoor bedroeg de investering ruim € 25.000,-.
Door de Stichting Vrienden van het hospice is het resterende bedrag
geschonken waardoor we er nu op rekenen om de eerstkomende 25 jaar
volledig zelf in onze energievoorziening te kunnen voorzien! In de hal van
het hospice zal een productiemeter worden geplaatst zodat iedereen
kennis kan nemen van de zonne-energie opbrengsten.

BURENDAG

Op burendag (24 september)
was het hospice opengesteld
voor de buurtbewoners om
kennis te maken met het hospice. Ruim 20 buren van voornamelijk de Ds. M.L. Kingweg
en de Burg. D. Kooimanweg
(het hospice ligt op de hoek
van deze straten) zijn langs
geweest.
Complimenten werden er
gegeven voor de inrichting en
de prachtige, nog steeds bloeiende tuin. Onze buren waren
heel blij met ons initiatief
voor deze burendag, de sfeer
was plezierig en heel ongedwongen. Veel vrijwilligers
hadden voor deze burendag
taarten en andere lekkernijen
gebakken. Een pluim voor
Ronny Hooijschuur die deze
dag samen met de activiteitencommissie heeft georganiseerd.
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Jaarlijks wordt er een BBQ
georganiseerd voor alle
vrijwilligers en hun partners. Ook dit keer was er
een ruime opkomst en
was het heel gezellig zoals
de foto’s laten zien. De
BBQ werd gehouden in
de tuin van Ron & Paula
van Kampen. We hadden
prima weer en een prima
sfeer!

foto’s: Gé van Doorn

VRIJWILLIGERS
INFORMATIEDAGEN

Op 4 juni en 8 oktober hebben we een open
dag gehouden voor potentiële vrijwilligers.
Op deze dagen zijn diverse mensen geweest en hebben acht personen zich bereid
getoond om vrijwilliger te worden van
het hospice. Op zich een prachtige score.
We blijven echter nog steeds op zoek naar
nieuwe vrijwilligers! Regelmatig komt het
voor dat vrijwilligers vertrekken; gemiddeld
kennen we een verloop van 15% door allerlei omstandigheden. Dat kan zijn verzorging
zieke in eigen omgeving, verhuizing, andere
werkkring, ander vrijwilligerswerk e/o
persoonlijke omstandigheden.
Heeft u interesse om vrijwilligerswerk te
verrichten neem contact op met onze
coördinatoren.

Vrijwilliger zijn...
...is vrijwillig maar niet vrijblijvend
...is verbonden maar niet gebonden
...is onbetaalbaar maar niet te koop
...is positief denken
...is positief doen
met als enig doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel
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UITBREIDING BESTUUR

Vanuit de vrijwilligers
hebben wij twee personen
bereid gevonden om ons
bestuur te versterken, Lisette Mobron zal als secretaris toetreden en Anselma
Gerlings als lid.
Per 1 januari 2017 zal Ans
Bartels, mede-initiator en
vanaf het begin betrokken
bij het hospice, afscheid
nemen van het bestuur.
Met deze nieuwe bestuursleden zijn we weer op volle
sterkte en zijn ook de taken
als volgt verdeeld:
Voorzitter: Evan van Egmond
Secretaris: Lisette Mobron
Penningmeester: Dirk van
der Eems
Algemeen lid: Jos Busker
Algemeen lid: Anselma
Gerlings
Algemeen lid: Ans Bartels
(tot 1-1-2017)
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Giften
donaties
U weet het, het is echt
mogelijk mensen te motiveren een donatie te doen
aan het hospice.
Het bestuur roept u op
donateur te worden. Ook
nu het hospice er staat, blijft
uw steun nodig. We hebben
nu een prachtig ingericht
hospice maar voor de
exploitatie blijft geld nodig.
En, omdat u ons een warm
hart toedraagt; praat in
familie- en kennissenkring
over ons!
Hierbij nogmaals het rekeningnummer waarop u uw
gift of donatie kunt storten:
NL96 RABO 0132 7646 52
t.n.v. de Stichting Vrienden
van het Hospice ‘In Vrijheid’
Waterland. Omdat onze
stichting voldoet aan de
ANBI-voorwaarden is uw gift
aftrekbaar voor de
belasting.
De penningmeester laat
weten dat hij ieder kwartaal
de jaarlijkse donaties zal
innen. Dus als u zich in het
eerste kwartaal heeft
opgegeven als donateur,
dan wordt de donatie een
jaar later ook in dat kwartaal geïnd. Voorafgaand
aan de incasso ontvangt
u hierover een mail van de
penningmeester.
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VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende nieuwsbrief
zal in januari verschijnen.
Uw bijdrage en/of reacties
worden op prijs gesteld en
ontvangen wij graag voor
25 december a.s.

