Projectondersteuning
Ten behoeve van de financiering van projecten wil de Stichting Vrienden Hospice
Heuvelrug graag in contact komen met bedrijven, organisaties en instellingen,
die het hospice een warm hart toedragen. Uitgebreide informatie en een passend voorstel kunt u verkrijgen bij de penningmeester van de Stichting Vrienden
Hospice Heuvelrug, de heer S. Dijkstra, penningmeester@hospice-heuvelrug.nl.

Meer informatie en een duidelijk overzicht met verschillende mogelijkheden
voor uw financiële steun vindt u op www.hospice-heuvelrug.nl óf op
www.belastingdienst.nl.
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Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug
De kosten van de intensieve zorg die door het hospice wordt geboden aan

Hospice Heuvelrug is een kleinschalig gastenhuis, waar liefdevolle en respectvolle zorg wordt geboden aan mensen voor wie
het niet mogelijk of wenselijk is om de laatste levensfase thuis

gasten en hun naasten zijn aanzienlijk hoger dan de opbrengsten. De Stichting
Vrienden Hospice Heuvelrug is opgericht om financiële middelen te werven die
nodig zijn om deze intensieve en specialistische zorg te kunnen blijven bieden.
Niet alleen wordt aandacht besteed aan de lichamelijke aspecten, maar ook aan
de (psycho)-sociale, emotionele en/of spirituele aspecten van zowel de gast als

door te brengen.

zijn/haar naasten. Hiervoor zijn een geestelijk verzorger en een familie ondersteuner werkzaam in het hospice. Tevens worden meerdere complementaire
Het hospice biedt hoogwaardige palliatieve zorg aan ongeneeslijk zieken.

diensten zoals aromatherapie, voet- of handmassage en beeldende begeleiding

Specialistische verpleegkundige zorg is dag en nacht aanwezig. Het professionele

belangeloos aangeboden aan gasten en hun naasten. Stichting Vrienden

team komt, samen met een grote groep geschoolde kook- en zorgvrijwilligers,

Hospice Heuvelrug financiert deze personele kosten, alsook opleidingen en

zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de gast in een huiselijke ambiance.

ondersteuning van de vrijwilligers, speciale voorzieningen, huisvestingszaken
et cetera. De Stichting is hiervoor afhankelijk van giften, donaties en fondsen.

Een gastvrij verblijf
Een veilig huis, waar de gast centraal staat. De gast die zoveel mogelijk de regie

Word donateur van het hospice

in eigen hand kan houden. Waar gestreefd wordt naar comfort en kwaliteit van

Zonder extra financiële middelen is het onmogelijk om het hospice op dit

leven. En een huis waar ook ruimte is voor de naasten. Niet alleen door het uit

hoge niveau te exploiteren. Met uw eenmalige of periodieke gift en/of donatie

handen nemen van te zware zorg, maar ook door ondersteuning in het proces

stelt u het hospice in staat de specialistische zorg te kunnen blijven bieden.

van afscheid nemen. Het hospice staat open voor iedereen, alle gezindten en

Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug is door de belastingdienst aangewezen

leeftijden.

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften en
donaties aftrekbaar zijn van de belasting en dat de Stichting hierover geen

Het hospice beschikt over zes gastenkamers, twee huiskamers en een keuken,

successie- of schenkingsbelasting hoeft te betalen.

en is gehuisvest in wooncentrum Heerewegen te Zeist. Hospice Heuvelrug is
U wilt graag schenken aan Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug, maar

onderdeel van Warande.

ook gebruikmaken van belastingvoordeel? Download via de website

Kosten

www.hospice-heuvelrug.nl of via www.belastingdienst.nl:

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor verpleging en verzorging in het

2 het incassoformulier ”Betalingsvolmacht”.

1 het belastingformulier ”Overeenkomst periodieke gift in geld”;

hospice. Dit gebeurt vanuit de verplichte basisverzekering. De kosten voor
verblijf (wonen) worden niet vergoed. Voor deze kosten wordt een financiële

Of maak uw gift over op: rekeningnummer NL67 INGB 0007 3336 63

bijdrage van de gast gevraagd. Indien een gast de extra kosten niet kan betalen,

ten name van Vrienden Hospice Heuvelrug onder vermelding van ”gift”

kan de Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug deze kosten overnemen.

en uw adresgegevens.

hospice Heuvelrug

Arnhemse Bovenweg 80

3708 AH Zeist

030 698 42 80

hospice@warandeweb.nl

www.hospice-heuvelrug.nl

