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****************************************************************************** 

Een jaar van groei voor Hospice Schagen  
 

Dankzij de inzet van al onze vrijwilligers, onze verpleegkundigen en onze coördinator mogen we weer 

terugzien op een mooi jaar in Hospice Schagen.  Met het jaarverslag geven we graag een inkijk in de 

ontwikkelingen en resultaten van Hospice Schagen in 2021.  

Hoewel ook dit jaar de zorg in Nederland door COVID-19 onder druk stond, is ons hospice vrij van 

COVID-19 gebleven. We zijn hier heel blij mee. Dankbaar zijn we voor al die fijne helpende handen, 

de mooie gebaren, gulle giften, bijzondere geschenken, hulp uit onverwachte hoeken en lieve 

woorden via kaartjes, e-mails en sociale media. 

Dankzij donaties hebben we in de hospice een aantal nieuwe relaxfauteuils kunnen aanschaffen, zijn 

diverse stoelen opnieuw bekleed en zijn verschillende BHV benodigdheden aangeschaft. In de 

woonkeuken is een warmhoudlade geïnstalleerd. Ook is de zesde kamer gerealiseerd. Verder is het 

terras bij appartement 5 en 6 vergroot, zijn de ramen in de ontvangstruimte vervangen door 

openstaande deuren. Op de 1e verdieping zijn Franse balkons geplaatst. Voor onze vrijwilligers zijn 

uniformjasjes en T-shirts aangeschaft. Tot slot hebben we twee gereviseerde Miele wasmachine 

kunnen aanschaffen. Een jaar van groei. Zowel in de professionalisering van het ‘bijna-thuis-huis’ als 

in het aantal gasten die wij hebben mogen verwelkomen.  

De stichting streeft naar een financieel evenwichtige situatie en wil dit bereiken via het behalen van 

de vastgestelde bedbezetting en een kostenbewust beheer. Ook wil zij gelden reserveren om 

onvoorziene calamiteiten op te vangen en mogelijk in de toekomst het gebouw aan de Johan 

Vermeerstraat in bezit en beheer te krijgen. En wordt geld gereserveerd om de kwaliteit van de zorg 

te verbeteren, door bijvoorbeeld komend jaar een douchebrancard en een sta-op hulpmiddel aan te 

schaffen. 

 

****************************************************************************** 

Zijn er nog vragen of wil je meer informatie of materiaal? Laat dit dan s.v.p. per mail weten 

(info@hospiceschagen.nl).  

 

Bettina de Leeuw den Bouter, voorzitter Hospice Schagen (06 – 836 460 31) 

 


