De laatste levensfase
doorbrengen in rust
en geborgenheid
dankzij uw donatie

Hospice De Vier Vogels biedt sinds begin
van deze eeuw terminale zorg in Rotterdam
Delfshaven aan ongeneeslijk zieken. Het
hospice is een sfeervol en kleinschalig bijnathuis huis waar terminaal zieken hun laatste
levensfase in alle rust en geborgenheid kunnen
doorbrengen.

De professionals en de toegewijde vrijwilligers verzorgen de bewoners met
grote eerbied voor iedereen. Ongeacht leeftijd, inkomen, huidskleur, geloof
of levensbeschouwing. Dat doen ze 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als
het thuis niet mogelijk is om te sterven, is het voor veel van onze bewoners
een troost dat ze dat in elk geval in hun eigen wijk kunnen doen. Om de
hospicezorg nu en in de toekomst in de wijk te behouden, is uw steun hard
nodig.
De kosten van de zorg
De kosten van terminale zorg zijn nog altijd hoger dan de overheid
vergoedt. De medische zorg wordt vaak door de zorgverzekeraar van de
patiënt vergoed. Voor de verblijfkosten betalen patiënten een eigen bijdrage
van minimaal € 35,00 per dag. Voor de overige kosten zoals extra’s voor
de patiënten, exploitatie van het huis, inrichting en onderhoud zijn wij
afhankelijk van giften.

“Het vrijwilligerswerk brengt structuur in mijn
leven. Dat ik buiten mijn eigen huis iets voor
anderen kan betekenen, geeft me energie.”

“Dat het hospice meer inhoudt dan alleen eten
en rusten, wordt me langzaamaan duidelijk.
De angst, woede, het gemis en de uitvluchten
verdwijnen. Wat volgt kan gerust een thuis op de
grens tussen leven en dood worden genoemd.
Het sterven wordt minder belangrijk.”
Een bewoner

“Bij De Vier Vogels proberen de toegewijde
medewerkers op een integere manier een
thuissituatie te creëren. Ze bieden een warme
omgeving en hebben veel compassie met
hun gasten en familie. Dat kan een fijne
aanvulling zijn voor patiënten die niet thuis
kunnen sterven.”

Waar komt uw gift terecht?
Van uw gift kunnen wij onder meer:
• terminaal zieken voor wie de eigen bijdrage te hoog is, toch liefdevol
verzorgen tijdens de laatste levensfase;
• een huiselijke sfeer creëren die hoort bij een bijna-thuis huis, met
bijvoorbeeld iets lekkers bij de koffie, verse bloemen en kaarsen;
• de kwaliteit van leven voor onze bewoners bevorderen door hen een
ontspannende massage aan te bieden, die de pijn (even) doet vergeten;
• ontspanning bieden in de vorm van klassieke live muziek of een korte
schildercursus;
• de tuin onderhouden waarin onze bewoners beschut kunnen genieten
van de zon en de bloemenpracht.

Hoe kunt u geven?
Voor € 5,00 per maand kunt u al vriend worden van Hospice De Vier Vogels.
Hiervoor krijgt u een keer per jaar een nieuwsbrief gemaild en wordt u
uitgenodigd voor lezingen of bijeenkomsten die het hospice organiseert.

Onze missie
Hospice De Vier Vogels aan de
Mathenesserlaan in Rotterdam, is het
oudste hospice van Rotterdam, waar de
best passende zorg aan de bewoner wordt
geboden bij het laatste stukje van zijn leven.
Dat doen we in voortdurende afstemming
met de bewoner en zijn naasten. We bieden
een plek waar deze periode van afscheid en
afronding van het leven in een sfeer van rust,
geborgenheid en veiligheid kan plaatsvinden.

“Ik heb veel waardering voor de wijze waarop
mijn vader de laatste vier dagen van zijn leven
in De Vier Vogels is bijgestaan. Mede dankzij
alle medewerkers van het hospice hebben wij
deze verdrietige periode als een bijzondere
gebeurtenis in ons leven ervaren.”
Een familielid

Uw donatie is welkom op NL58 INGB 0000035254, ten name van Hospice
Rotterdam. Meer informatie over doneren en sponsoring vindt u op
www.hospice4vogels.nl.
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