
impuls krijgt. Goede doelen hebben het 
� nancieel vaak lastig.’ Het hospice leek 
hem een goede organisatie.  Hij was met het 
fenomeen bekend geraakt toen zijn vader 
ziek was en verwachtte dat zijn aanbod met 
open armen zou worden ontvangen. Een 
telefoontje was dus snel gepleegd. 
 

Enigszins verbaasd was hij dus, toen bleek dat 
zijn boeken niet als vanzelfsprekend meteen 
op de planken van de hospice-bibliotheek 
terechtkwamen. Remco: ‘Er werd niet zonder 
meer geaccepteerd. Eerst werd gekeken 
naar de bruikbaarheid van wat ik aanbood. 
Er werden duidelijke afspraken gemaakt en 
er bleek een goede professionele organisatie 
achter te zitten.’
Dat paste ook wel weer in het plaatje dat 
hij in zijn hoofd had: ‘In mijn netwerk zitten 
veel vrijwilligers die het heel professioneel 
aanpakken.’ ‘Zijn goede doelen een 
onderwerp voor jouw netwerk?’, vraagt 
de redactie. ‘Ja’ zegt Remco Feith vol 
overtuiging. Het bedrijfsleven in Zutphen 
heeft zeker oog voor maatschappelijke 
betrokkenheid.
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Juist deze man kwam uit bij het 
hospice in zijn zoektocht naar 
een goed doel. Waarom? De 
nieuwsgierigheid van de redactie 
van deze nieuwsbrief was gewekt. 
Reden om hem uit te nodigen 
in Hospice Zutphen voor een 
rondleiding en een praatje.
Remco blijkt het zelf niet zo 
uitzonderlijk te vinden dat hij 
uitkomt bij Hospice Zutphen 
als hij iets te doneren heeft. Hij 
redeneerde als volgt: ‘Ik heb een 
hoeveelheid boeken over, die kan ik 
op Marktplaats zetten, maar ik kan 
ze ook doneren aan een organisatie 
die met de verkoop van deze 
boeken weer een kleine � nanciële 

 “professionele  vrijwilligers”

Kijken met andere ogen
Remco Feith, sinds januari van dit jaar 
binnenstadsmanager in Zutphen, vader 
van drie jonge kinderen en door zijn werk 
bij de Kamer van Koophandel een bekend 
gezicht in Zutphen.



Van het bestuur

Op 2 maart is onverwacht 
overleden, onze collega 
Joleid Penterman
Haar betrokkenheid, inzet 
en zorgzaamheid missen we 
erg. Joleid werkte als ver-
pleegkundige in Hospice 
Zutphen. We hebben haar 
leren kennen als een warme 
persoonlijkheid die kracht en 
rust uitstraalde naar iedereen 
in haar omgeving.

binnenkort op de website

Vanaf 1 augustus a.s. verschijnen op 
onze website (www.hospice-zutphen.nl) 
de jaarverslagen 2013 van de Stichting 
Hospice Zutphen en van de stichting 
Vrienden van Hospice Zutphen. Daarin 
wordt uitgebreid ingegaan op hoe het in 
dat jaar met de zorg, de organisatie, en 
de � nanciën is verlopen. Daarnaast wordt 
verantwoording afgelegd. Interessant en 
lezenswaardig voor degenen die bij het 
hospice betrokken zijn. De jaarverslagen 
voldoen natuurlijk aan alle eisen, die er 
tegenwoordig aan een ANBI-instelling als 
de onze worden gesteld. 
Het jaar 2013 was het tweede jaar in het 
meerjarenplan 2012-2014. Bedoeld om 
een continue ontwikkeling op het gebied 
van zorg, organisatie en � nanciën te 
bewerkstelligen. De rode draad die door 
de jaarverslagen heen loopt, is dat ook 
dit jaar goed is gegaan. Er is opnieuw een 
betrokken inzet door een grote groep 
mensen geleverd om de zorg in het 
hospice mogelijk te maken. 
Met nadruk is verder gewerkt aan het 
kwaliteitsniveau van de zorg, o.a. door 
opleiding en interne begeleiding van de 
vrijwilligers. De reacties op het werk en de 
inzet zijn, zowel bij gasten en hun naasten 
als bij de buitenwereld, onverminderd 

positief en lovend. Door het jaar heen is 
een vrij constante vraag naar onze zorg 
geweest. 
Ook dit jaar werd het werk weer mogelijk 
door � nanciële inbreng van derden. De 
donateursgroep breidt zich nog steeds 
uit, en de Club van Honderd (betrokken 
ondernemers in en rond Zutphen) 
wordt groter. Verschillende acties van 
particulieren leverden extra, en vaak 
onverwachte, middelen op. Daardoor 
kon het Gastenfonds van de Vrienden in 
2013 ervoor zorgen, dat de kosten van 
verblijf in het hospice ook voor minder 
draagkrachtige gasten weer mogelijk was.
Eind 2013 hebben bestuurswisselingen 
plaatsgevonden. De zittingsperiode zat 
er op voor de voorzitter van Hospice 
Zutphen, de secretaris en een algemeen 
bestuurslid van de Vrienden van Hospice 
Zutphen. Er was voldoende interesse voor 
deze functies, zodat die snel en goed 
konden worden opgevuld. Dit en meer 
vanaf 1 augustus op onze website!

In memoriam

 Joleid

vervolg Kijken met andere ogen

De Zutphense Uitdaging is daar een 
mooi voorbeeld van. Een bedrijven- 
netwerk dat bedrijven uitdaagt 
om maatschappelijk betrokken te 
ondernemen en daarmee stichtingen en 
verenigingen te ondersteunen. Een soort 
bemiddelingsbureau. De redactieleden 
knikken; aan de door hen georganiseerde 
Beursvloer heeft het hospice inderdaad al 
nuttige contacten overgehouden.
Remco zit met de redactieleden aan een 
grote tafel in de huiskamer. 

Hij heeft een uitgebreide rondleiding 
gehad en kijkt nu om zich heen. Op de 
vraag wat hij van het geheel vindt, klinkt 
het wat aarzelend ‘Het hospice is een 
bijna-zoals-thuis huis. Het is hier mooi, 
maar wel heel erg opgeruimd. Als ik dat 
vergelijk met mijn eigen huis….’
‘Met welke indruk ga je zo de deur uit?’ 
vragen de redactieleden. Remco peinst, 
en zegt dan: ‘Het hospice is geen eiland, 
maar een onderdeel van Zutphen. Het is 
vervlochten met de samenleving.’

De Jaarverslagen 2013 
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Wie Wat Waar

WAT
Met het verschijnen van de 
vorige Nieuwsbrief eindigden de 
redactiewerkzaamheden van Johan 
Drewes en Palmyre Haver Droeze, 
twee redactieleden die zich jarenlang 
met hart en ziel hebben ingezet 
voor een waardevolle inhoud en 
een perfecte uitvoering van de 
Nieuwsbrief. Dick van Dijk en Marieke 
Holleman nemen hun plaatsen in.

WAAR
In de Refter van het Stedelijk 
Museum Zutphen worden twee keer 
per jaar herdenkingsbijeenkomsten 
gehouden. In deze sfeervolle ruimte 
wordt dan in woord en muziek 
stilgestaan bij het overlijden van 
gasten in de voorbije maanden en is er 
ruimte voor napraten met de daarvoor 
uitgenodigde nabestaanden.

WIE
Op 27 april heeft onze collega-
vrijwilliger Peter Folmer een konink-
lijke onderscheiding ontvangen uit 
handen van burgemeester Gerritsen. 
Peter is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau  vanwege zijn 
inzet voor Hospice Zutphen en de 
Evangelisch-Lutherse gemeente in 
Zutphen. 

De vorige edities in 2008 en 2011 waren een groot succes. Net 
als in 2011 wordt de manifestatie weer in de Walburgiskerk 
gehouden. Tijdens deze dagen vindt ook de Anneke Dorhout 
Mees-lezing plaats. Dit jaar spreekt prof. dr. Doeke Post. De 
tentoonstelling wordt omlijst door zang en muziek.

Inmiddels hebben kunstenaars uit Zutphen, Warnsveld en 
omgeving om niet kunstwerken beschikbaar gesteld. Ook van 
de kant van particulieren zijn weer werken aangeboden. Het is 
hartverwarmend te merken dat er zovelen opnieuw mee willen 
doen.
De opbrengst van de veiling, die plaatsvindt op vrijdagavond 
10 oktober, komt geheel ten goede aan het Gastenfonds 
van Hospice Zutphen. In de voorgaande jaren bracht dat 
tienduizenden euro’s op. En ook dit keer rekenen we weer op 
een mooie opbrengst. Het Gastenfonds maakt het mogelijk dat 
gasten van Hospice Zutphen die zelf niet in staat zijn om de 
volledige dagvergoeding bij te dragen, van harte welkom zijn. 

KleurRijk 
Leven  

Iedereen die dat wil en die een terminaalverklaring 
heeft, kan, ongeacht � nanciële situatie, religie of 
afkomst de zorg in ons huis krijgen. 
Bij de tentoonstelling hoort een, grotendeels 
gesponsorde, catalogus. Alle tentoongestelde werken 
komen daarin voor. Voor de kunstenaars en particulieren 
een gewaardeerd en mooi promotie middel. 

Voor uw goede begrip is het trouwens handig om te 
weten dat het om een verkooptentoonstelling gaat. 
Sommige kunstwerken zijn direct te koop. Voor andere 
werken kunt u ter plaatse een biedformulier invullen. 
Op 10 oktober vindt ‘s avonds de grote veiling plaats.
De komende maanden hoort u vast nog regelmatig van 
KleurRijk Leven 3. De inhoud van het gehele programma 
wordt via weekbladen en social media bekend gemaakt. 
Noteert u de data alvast in uw agenda, u bent van harte 
welkom!

Wie Wat WaarWie Wat WaarWie Wat WaarWie Wat Waar

KleurRijk Leven 3
van 8 tot en met 10 oktober 

kunsttentoonstelling, veiling en verkoop
kunsttentoonstelling, veiling en verkoop

van 88 tot en met 

KleurRijk 
Leven
KleurRijk 
Leven
KleurRijk KleurRijk 
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Langzaam komt het hospice tot leven; 
bellen rinkelen, het ko�  ezetapparaat 
komt op stoom, gasten vragen om 
hulp bij het douchen, ontbijten en 
andere noodzakelijkheden.
De coördinator arriveert. Ze speldt 
haar naambordje op en maakt een 
rondje door het huis. Ze kijkt even 
naar de brandende kaars bij de 
ingang. Een eerbetoon aan de gast 
die gisteren is overleden. Ze begroet 
de vrijwilligers van de administratie 
en start vervolgens haar computer op. 
De dag is begonnen.
Er belt iemand met de vraag of 
hij mag komen kijken in Hospice 
Zutphen. Zijn moeder is op zoek naar 
een rustige, � jne plek om haar laatste 
weken door te brengen. Ze maken 
een afspraak voor de volgende dag.
De verpleegkundige van de dagdienst 
heeft medicijnen rondgedeeld en een 
tijdje aan het bed van een van de 
gasten gezeten. Het is kwart voor elf. 
Alle vrijwilligers, de coördinator en 
de verpleegkundige verzamelen zich 
voor de overdracht. De tweede van 
vier dagdiensten begint om 11.00 uur. 

Bijzonderheden worden uitgewisseld.
De voordeurbel gaat. Er staat 
een mevrouw op de stoep met in 
haar hand een bosje vergeet-me-
nietjes. Het is een bedankje voor de 
vrijwilligers. Ze is hen dankbaar voor 
de goede zorg voor haar man die hier 
vorig jaar verbleef. Ze drinkt een kop 
ko�  e mee in de gezellige keuken en 
vertrekt dan weer met een tevreden 
gevoel. Opnieuw de bel. Het is een 
familielid van een van de gasten. In 
de keuken deelt zij haar zorgen met 
een van de vrijwilligers. Die luistert 
met aandacht en troost de intens 
verdrietige vrouw.

Inmiddels wordt het spitsuur in de 
keuken; lunches worden gemaakt, 
van omelet tot boterham met kaas, 
van verse tomatensoep tot een 
haring. Met uitjes. De ene gast eet in 
de keuken aan de grote tafel terwijl de 
ander kiest voor de rust van de eigen 
kamer.

Het is half acht ’s morgens. Een vrijwilliger komt aange� etst voor de eerste 
dienst. De nachtverpleegkundige ziet hem aankomen en opent alvast de 
voordeur. In het hospice is het nog stil, iedereen is nog in diepe rust. Als de 
ochtendploeg voltallig is, wordt de informatie uit de nacht overgedragen.

‘En dan is er ko�  e’

24 
uur 

hospice

Een impressie
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Ondertussen zijn de vrijwilligers van de 
bloemengroep mooie creaties aan het 
maken. Het hele huis staat er vol mee. 
Ze geven de sfeer van huiselijkheid die 
zo nagestreefd wordt.
Een van de gasten vraagt of er 
een verrekijker in huis is; er zitten 
kuikentjes in het nest van de meerkoet 
die hij graag van dichtbij wil bekijken 
vanaf zijn balkon.
Opnieuw de voordeurbel. Een huisarts 
komt naar een gast kijken die snel 
achteruit gaat. 
Om kwart voor drie is er weer 
een overdracht, nu voor de ploeg 
vrijwilligers die van 15.00 uur tot 19.00 
uur werkt. Er is veel familie van een 
gast in huis. Ze willen zoveel mogelijk 
bij hun moeder zijn. Zij verblijft al 
een tijdje in het hospice. Na de eerste 
wanhoop en de verzuchting van ‘hoe 
nu verder’, is mevrouw gesettled 
en is ze blij met haar verblijf in het 
huis. Ook de dochters voelen zich 
inmiddels thuis. Ze weten waar alles 
staat en zorgen zelf voor thee en 
ko�  e. Een schoonzoon maakt voor z’n 
schoonmoeder haar favoriete soep.
Anderen gaan even lekker met een 
kop ko�  e in de zon zitten op de patio. 
Het voelt bijna als thuis…..
De vrijwilligers zorgen ondertussen 
voor de was, schone bedden, een 

kopje thee, een praatje, een boek, een 
slokje water, een voetmassage of wat 
ook maar nodig is.

Als opnieuw de bel gaat, staan er twee 
mannen met grote schepnetten voor 
de deur. In de tijd dat een familielid 
hier was, ergerden ze zich aan de 
rommel in het water waar het hospice 
aan ligt. Om nieuwe gasten een mooier 
uitzicht te geven, bieden ze aan om 
de rommel regelmatig uit het water 
te vissen. Als ze klaar zijn snuiven ze 
gretig de lekkere etensgeuren op die 
inmiddels in de keuken hangen. De 
vrijwilligers proberen zo veel mogelijk 
rekening te houden met waar de 
gasten zin in hebben. Dat levert soms 
een veelheid aan gerechten op.

Iedereen probeert het zo prettig en 
comfortabel mogelijk te maken voor 
de gasten. Maar de realiteit blijft dat 
mensen hier komen te overlijden. 
Het is moeilijk voor naasten om een 
dierbare zo te zien. Sterven is vaak 
hard werken.
Vrijwilligers proberen het leed te 
verzachten, maar ze kunnen het niet 
wegnemen. Dat is ook ingewikkeld. 
Daarom is er, naast de praktische zorg 
voor gasten, veel aandacht voor het 
delen van ervaringen. 

Inmiddels valt de avond. De rust daalt 
neer in het hospice. De gordijnen 
worden gesloten, de lampen gaan 
aan. Het ko�  ezetapparaat staat, 
grondig schoongemaakt, klaar voor 
de volgende dag.

De laatste vrijwilligersploeg van
de dag helpt de gasten zo 
comfortabel mogelijk de nacht in 
te gaan. De wereld wordt klein. De 
avondploeg vrijwilligers vertrekt. Een 
verpleegkundige houdt gedurende de 
nacht de wacht. Een vrijwilliger slaapt 
in de logeerkamer en kan door de 
verpleegkundige geroepen worden 
als dat nodig mocht zijn.
Er is rust en aandacht, ook in de stille 
nacht. Een goed gesprek met wie niet 
slapen kan, een glaasje water of een 
hand op een hand. 
Sterven is een proces. In het hospice 
wordt geprobeerd om dat proces voor 
gasten en hun naasten zo bijzonder 
mogelijk te maken. Met liefde en 
aandacht, met zorg en toewijding. 

Bijna zoals 
thuis



Zij besprak dit met haar tandarts, 
de heer Moussian, uit Arnhem 
die genereus aanbod om twee 
mondhygiënistes uit zijn praktijk 
Welkom te sturen om gratis een 
middag over mondverzorging te 
spreken. Het bleef niet bij spreken, 
er werd ook druk geoefend met 
allerhande materialen en methoden. 
Leuk en leerzaam.
De themawerkgroep organiseert vijf à 
zes keer per jaar middagen of avonden 
waar iets geleerd, iets beleefd of iets 
geoefend wordt dat bijdraagt aan 
het welbevinden van onze gasten. Zo 
was er een middag over waarnemen. 
Daar werd besproken waar je naar 
moet kijken om te zien hoe het met 
een gast gaat zonder het te vragen en 
met welke woorden je dat het beste 
benoemt. Ook was er een middag 
over sterf- en rouwrituelen. 
Een recent succes was de uitnodiging 
van Monuta voor een rondleiding 
in crematorium De Omarming met 
een workshop over het geven van 
de laatste zorg. Het gebeurt ook dat 
een thema zo interessant is dat deze 
uitgroeit tot een (werk)groep. Dat was 
het geval na een serie van vijf avonden 
van fysiotherapeut Ewoud Pronk van 
Hoogeveen uit Zutphen waar een 
ontspannende hand, voet, arm en 
beenmassage geleerd en geoefend 
werd.

Soms is het ook wat lichtere kost 
zoals het samen naar een � lm kijken 
met een onderwerp dat gerelateerd 
is aan het werk op het hospice, zoals 
Departures. Natuurlijk ontbreken op 
zo’n avond popcorn en � esjes cola 
niet. 
Op de rol staat binnenkort een 
creatieve middag met het maken van 
vilten troostbuideltjes onder leiding 
van Fabienne Nauta uit Zutphen. 
Hoewel deze buideltjes niet voor de 
gasten zelf gemaakt worden draagt 
zo’n creatief middagje samen wel 
bij aan verdieping en teamspirit van 
onze vrijwilligers. En ook dat levert 
dan indirect weer een bijdrage aan de 
warme sfeer van ons huis.

Deze themamiddagen zijn een 
prachtige aanvulling op de 
basisopleiding van de zorgvrijwilligers. 
Wij willen onze gasten de beste zorg 
bieden, zodat het laatste stukje leven 
zo comfortabel mogelijk kan zijn. Maar 
wat is beste zorg? Kan het niet altijd 
beter? Soms zijn het kleine dingen die 
het verschil maken. Dankzij de inzet 
van de themawerkgroep blijven we 
leren en wordt onze zorg iedere keer 
weer een beetje beter. Het streven 
blijft: Goed, Beter, …

‘Alle penta-olifantjes, poetsen 
dagelijks hun tandjes’. Deze 
reclameslogan uit de jaren vijftig, 
kwam opeens naar boven toen een 
aantal zorgvrijwilligers enthousiast 
vertelden over de themamiddag 
“mondverzorging”. Tandenpoetsen 
is zo ingeburgerd dat je er eigenlijk 
niet meer over nadenkt. Maar 
dat deed Ellen, een van onze 
verpleegkundigen, wel toen ze 
merkte dat het vaker voorkwam dat 
een gast ‘hoeft niet’ zei. Waarom 
niet? Vaak is de mond gevoelig en is 
het niet erg prettig wanneer iemand 
anders je gebit schoonmaakt. 

Meer dan een 
tandenborstel
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Roparun

In het Pinksterweekend kwam 
(’s nachts!) de Roparun door Zutphen, 
enthousiast aangemoedigd door 
een groep wakkere inwoners. 
Met deze estafetteloop van meer 
dan 500 kilometer, van Parijs en 
Hamburg naar Rotterdam, wordt 
geld ingezameld voor goede doelen 
die zich richten op palliatieve 
zorg voor mensen met kanker. 
Alles onder het motto ‘Leven 
toevoegen aan de dagen, waar 
vaak geen dagen meer toegevoegd 
kunnen worden aan het leven’. 

Op initiatief van de Achterhoekrunners 
is de route zo gewijzigd dat dit jaar 
Zutphen en Warnsveld in het parcours 
werden opgenomen. 
De Achterhoekrunners werken 
samen met Hospice Zutphen, de 
Gelreziekenhuizen en de stichting 
Zutphen Sportief. Zij organiseerden 
allerlei activiteiten tijdens en 
rondom de doortocht hier, zoals een 
grote loterij. Al met al een prachtig 
sportief evenement, dat dankzij de 
Achterhoekrunners voor Hospice 
Zutphen ca. € 5000 opleverde. 
Geweldig! 

Boeken in Hospice Zutphen 

In het hospice zijn over allerlei 
onderwerpen boeken aanwezig, 
waarvan een deel is gewijd aan 
ziekte, sterven en rouwen. Over deze 
onderwerpen denken en schrijven 
zieken, mantelzorgers, nabestaanden 
en (medische) hulpverleners. 
In die laatste categorie horen de 
boeken thuis van  Doeke Post, oud-
huisarts en emeritus hoogleraar 
sociale geneeskunde. Hij zal in oktober 
de Anneke Dorhout Meeslezing 
houden, tijdens de manifestatie 
KleurRijk Leven 3. Van hem bezit het 
hospice twee titels. In 2012  verscheen 
‘De dood komt steeds later: het einde 
van het leven in discussie’. 

Doeke Post behandelt in dit boek 
grote vragen rond het levenseinde. 
Ondanks de vooruitgang op medisch 
gebied is het leven nog steeds 
eindig en zou ieder zich moeten 
voorbereiden op de omstandigheden 
van dat feit. De schrijver schenkt veel 
aandacht aan de ethische aspecten 
van de dood bij terminale patiënten. 
Hoe lang kan en moet er worden 
doorbehandeld en wie neemt in de 
geest van de patiënt de beslissing 
om behandeling te stoppen? In 
Doeke Posts boek ‘De dood te slim 
af: bezinning op nieuwe medische 
technologie’ (2014) , wordt in het kort 
de ontwikkeling van de geneeskunde

in de laatste honderd jaar beschreven 
en een blik geworpen op wat ons 
nog te wachten staat. Denk aan 
nieuwe geneesmiddelen, de gen- 
en stamceltherapie, kunstmatige 
organen enz. Post juicht de 
ontwikkelingen toe, maar roept 
daarnaast op tot maatschappelijk 
debat en bezinning. De menselijke 
maat moet in het oog worden 
gehouden.
Doeke Post is ook een van de auteurs 
van ‘Met het oog op het einde: de 
praktijk van de laatste levensreis’,  
(2013) dat over dezelfde thema’s gaat 
en ook in onze hospice-bibliotheek 
aanwezig is.

Hartelijk bedankt! 

Een anoniem blijvende buurtgenoot 
brengt elk jaar een zak eurocenten die 
hij voor het hospice  heeft gespaard.
Een andere onbekende bracht ons 
de 30 euro,  die hij andere jaren aan 
vuurwerk besteedde. 
Ton van den Breemen van 
bloemenzaak De Vale Weide uit Twello 
sponsort ook in natura.

Eenmaal per drie weken komt 
een grote partij bloemen van 
hem naar het hospice. En � jne 
aanvulling op onze Vordense 
bloemensponsor Gerbert Halfman. 
Zo wordt er heel veel meer geleverd 
dan in ons ‘bloemenbudget’ be-
schikbaar is! De bloemencommissie 
kan zo steeds weer zorgen voor mooie 
en kleurige bloemstukken in het hele 
gebouw. In het eerste deel van dit jaar 
ontvingen we van familie van gasten 
veel ondersteuning. Daarnaast kregen 
we een aantal mooie giften:

Roparun 

door Zutphen

door Zutphen

Pinksteren 

zondagavond 8 juni vanaf 20.00 uur 

97 teams passeren Zutphen 

flyer.indd   1 24-04-14   11:04

diverse kerkelijke gemeentes € 3285
Sarepta Stichting  € 2000
Gelre ziekenhuizen  € 400
Stamhuis Lineairtechniek  € 500
Koken Goede Doelen  € 400
open huis de Omarming  € 360
Vrouwen Van Nu Vorden  € 240
Vrouwen Van Nu Lochem  € 153
St. Kateker   € 1400
FNV Vorden   € 388
K te Z   € 127
C te Z   € 100
B te G   € 100
D te B   € 100
S te Z   € 100
W te B   € 100
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Onjuiste gegevens?
Wilt u bij verhuizing of 
onjuiste adressering de 
onderstaande gegevens 
per mail of briefkaart 
doorgeven aan Hospice 
Zutphen
- Naam
- Oud adres
- Nieuw adres
- Postcode
- Woonplaats

Als u ons een warm hart toedraagt kunt u ons op twee manieren steunen. Met een 
eenmalige gift, of u kunt Vriend worden van de Stichting Vrienden van Hospice Zutphen 
voor een bedrag van minimaal € 20 per jaar. De Stichting is door de belastingdienst 
aangewezen als een instelling die uw gift of donatie belastingvrij mag ontvangen. 
U kunt daardoor onder bepaalde voorwaarden het door u geschonken bedrag als 
aftrekpost opvoeren in uw aangifte inkomstenbelasting  van dat jaar; een legaat kan 
vrij van schenkingsrecht gegeven worden (ANBI-regeling). Nadere inlichtingen hierover 
zijn bij de stichting verkrijgbaar.

Word een Vriend

Mijn gegevens zijn:

Naam              dhr. / mw.

Adres

postcode en plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

rekeningnr. 

ten name van                                         te   

 ik doe een gift aan de Stichting Vrienden en machtig de stichting een 

 bedrag van  €              eenmalig van mijn rekening af te schrijven.

 ik maak een gift over op rekening nummer NL22ABNA0513679960

 van Stichting Vrienden van Hospice Zutphen te Zutphen.

 ik word Vriend van de Stichting en machtig de Stichting om jaarlijks een 

 bedrag van  €              (minimaal € 20) van mijn rekening af te schrijven.

Handtekening  

Datum  

Stuur deze strook naar Hospice Zutphen, Thorbeckesingel 2 
7204 KS Zutphen, of lever hem in bij het hospice.

Met uw steun maakt u het mogelijk ons werk voort te zetten.


