
 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 
 

Een primeur! 

Parunashia breed gedragen 

25 mei 1e Vrijwilligersdag 

 #1 - zomer 2019

Beste lezer 

Van harte welkom bij het lezen van de eerste 

nieuwsbrief van de Vrienden van Hospice 

Parunashia. 

Komende september is het pas drie jaar geleden dat 

Anny van Zandbeek en ik de eerste kop thee samen 

dronken en in gesprek gingen over een lang 

gekoesterde droom: een Hospice of bijna-thuis-huis 

voor de inwoners van Sint-Michielsgestel en 

omstreken… 

Wat is er in amper drie jaar tijd veel gebeurd! 

Deskundige en enthousiaste mensen hielpen ons om 

twee stichtingen te vormen, een plan van aanpak te 

schrijven, beleidsplannen te maken, begrotingen op 

te stellen, subsidies en donaties aan te vragen. Twee 

daadkrachtige besturen zijn er gevormd. 

Er kwam zowaar een nieuwe goede doelen stichting 

die het prachtige pand aan de Theerestraat 55-57 

voor ons aankocht. Uit de gemeenschap kwam geld 

voor een zeer kostbare verbouwing. Alles moet in 

één keer goed, want we kunnen niet meer 

verbouwen als er eenmaal gasten in ons huis 

verblijven. 

Club van 100 

De Club van 100 is opgericht, 400 persoonlijke 

brieven zijn rondgebracht (géén postzegels, zonde 

van het geld!). Onze mooie gemeenschap kwam 

alsmaar meer in beweging... Vriend na Vriend werd 

aangemeld, de volle brievenbus en mailbox deden 

ons juichen. Aan alles merken we dat het Hospice 

Parunashia zeer welkom is en door de bevolking 

gedragen wordt. 

Spontane acties en donaties van mensen die het 

Hospice een warm hart toedragen, families die bij 

een verdrietige uitvaart aan het Hospice denken als 

goed doel, stichtingen die het Hospice gulle 

bedragen geven, het Oranje Fonds, het Rabo Dichtbij 

Fonds, de gemeente, de Clubkas-actie, de 

duizelingwekkende donatie van de Stichting 

Roparun, maar zeker ook Kringloopstichting Jan 

Vink, de glaasjes achter de bloembak, de bijdrage 

van 1,85 per maand... 

“Niets is vanzelfsprekend...  

het is geweldig gewoon!” 

We zijn heel dankbaar en trots dat onze droom echt 

verwezenlijkt wordt! Maar het meest trots ben ik op 

de inwoners van Sint Michielsgestel en omstreken en 

alle gulle gevers daaromheen. U allen heeft ons het 

vertrouwen en goede moed gegeven, door al die 

reacties konden we alsmaar verder gaan. 

Hospice Parunashia gaat er komen en is VAN en 

VOOR Sint-Michielsgestel en omstreken en u hoort 

daarbij! Dank voor elke vorm van support, namens 

het bestuur van Vrienden van Hospice Parunashia. 

Uw steun is en blijft onmisbaar! 

 

Willemien Mommersteeg-Willekens 

voorzitter Vrienden van Parunashia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

Primeur! 

Deze nieuwsbrief bevat voor u een heuse 

primeur, de plattegrond van het Hospice! 

Er is al veel gesproken over het geweldig grote en 

fijne pand aan de Theerestraat 55-57. Recht 

tegenover het monumentale Kentalis, het vroegere 

Instituut voor Doven. Als primeur komt in deze 

nieuwsbrief voor het eerst de plattegrond naar 

buiten… Kijk er maar eens rustig naar. 

De voormalige huisartsenwoning en het praktijk-

gedeelte worden op dit moment volledig verbouwd. 

Er komen vier zeer ruime zit-/ slaapkamers, met ieder 

een eigen ruime aangepaste badkamer voor 

maximale privacy. In die zit-/slaapkamer kunnen ook 

eigen meubels van onze gasten staan, net zoals 

eigen foto’s, schilderijen, tekeningen van de 

(klein)kinderen enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warme thuis-sfeer 

Elke kamer – in een eigen kleur - krijgt een grote tv 

en eigen WiFi. We hopen in samenspraak met onze 

gast steeds opnieuw een warme thuis-sfeer te 

kunnen maken. Juist die inspraak en inbreng van 

onze gast is enorm belangrijk!  

De vier kamers hebben elk deuren naar de tuin, met 

de mogelijkheid een stoeltje buiten te zetten, en een 

keukentje (zonder kookplaat) inclusief koelkast voor 

eigen lekkernijen, net als thuis. 

Familiekamer 

Er komt een ruime, zonnige, centrale woonkamer, 

een fijne centrale keuken, en bovenal een heerlijk 

rustige ruimte voor familie of dierbaren. Om even bij 

te tanken, te relaxen of te blijven slapen (blijven 

slapen is ook op de kamer van de gast mogelijk).  

Even uitrusten en toch zo dichtbij zijn…  dat geeft 

rust… 
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Veel Gestelse ondernemers hebben in de breedste 

zin van het woord dit project vormgegeven. Zij 

hebben getekend, geregeld, gebouwd, geïnstalleerd, 

betegeld, geschilderd en wat al niet meer om dit 

Hospice zo mooi te maken, en ze hebben prachtige 

kortingen gegeven! Gestelse ondernemers waar we 

supertrots op mogen zijn! 

Schilderijen, meubels, lampen, serviesgoed in allerlei 

stijlen, de meest leuke en fijne dingen zijn 

beschikbaar gesteld. Alles is zorgvuldig 

gecontroleerd en gepoetst. VAN en VOOR het dorp 

en omgeving  droomden we... en MET het dorp en 

omgeving maken we het! 

Parunashia breed gedragen 

Tijdens de voorjaarsmarkt van de Dorstvlegels in 

Halder waren onze Hospice-tasjes voor het eerst 

te koop!  

Makkelijk voor in de 

handtas, rugzak of 

fietstas!  

Altijd een extra tas  

op zak.  

In de frisse paarse 

kleur met onze mooie 

bloem in het wit.  

Deze leuke tasjes zijn 

te koop voor 5 euro  

per stuk. De 

opbrengst is volledig 

voor het Hospice! 

OP = OP! 

Voorlopig weet u wel wat u de lieve mensen in uw 

omgeving cadeau kunt geven en vooral ook hoe u 

zelf kunt uitstralen dat u het Hospice  ondersteunt. 

Bestellen kan via de E-mail: 

vrienden@hospiceparunashia.nl  

Werf een Vriend! 

Weet u nog hoe we vroeger probeerden onze club 

te laten groeien? Bij de scouting, de zwemclub, 

de soos, of de grote boekenclub? 

Hoe leuk was het als ook jouw vrienden en 

vriendinnen bij de club kwamen waar jij zo 

enthousiast over was? Dat willen we u ook vragen als 

zeer gewaardeerde Vriend van onze prachtige Club 

van 100!  

Wie kan er beter een nieuwe Vriend werven dan u?  

- U weet precies waarom u Vriend bent geworden en 

hoe belangrijk het is dat we een gezonde financiële 

basis leggen.  

- U weet dat we volledig afhankelijk zijn van bijdrages 

en donaties.  

- U weet dat we u een keer per jaar in de maand mei 

een bijdrage van 100 euro vragen, als een soort van 

basisinkomen voor ons Hospice. 

Mogen we u vragen een of meerdere Vrienden te 

werven? Wat zou ook dat een prachtige 

vrijwilligersactie zijn! We kijken nu al uit naar de 

nieuwe aanmeldingen.  

Vul het bijgaande strookje in en stuur het naar het 

adres onderaan deze nieuwsbrief.  

Mailen mag ook, dan graag alle gegevens van het 

strookje overnemen (naam, adres, postcode, 

woonplaats, telefoon en email adres) en sturen naar 

ons mailadres: vrienden@hospiceparunashia.nl   

mailto:vrienden@hospiceparunashia.nl
mailto:vrienden@hospiceparunashia.nl


  

 

www.hospiceparunashia.nl 

 

Wist u dat? 

-We op 30 juni het openingsfeest organiseren? 

Noteer deze datum alvast in uw agenda en houd 

onze berichtgeving in de gaten! 

-Loopschool Wim Akkermans op die dag een 

sponsorloop organiseert? DOE MEE als loper of als 

sponsor! 

-We ook te vinden zijn op 

Facebook? Zoek op ‘hospice   

sint-michielsgestel’  

-We per 1 april de naam Parunashia voeren in 

plaats van Parnassia? Wij vragen eenieder hieraan 

mee te werken!  

-We voor een bijzondere gift of bijdrage graag tijd 

maken tijdens een persoonlijk gesprek? Neem gerust 

contact met ons op! 

Op 25 mei is de 1e Vrijwilligersdag! 

Onze vrijwilligers zijn het echte kapitaal van het 

Hospice!  

Zij geven straks zeven dagen in de week 16 uur zorg 

per dag (’s nachts is er professionele zorg). Ze zijn 

gastvrij, geschoold, hebben een geheimhoudings-

plicht, en staan klaar om gasten en hun families te 

ontvangen en ondersteunen. 

Ontzorgen 

Vrijwilligers willen onze gasten en hun dierbaren 

ontzorgen waar het mogelijk is. Mantelzorgers zijn 

vaak al zo overbelast leert ons de ervaring. Bij ons in 

het Hospice kan en mag de mantelzorg ook tot rust 

komen.  

Onze vrijwilligers staan klaar... maar onze gast en de 

mantelzorgers bepalen zelf tot hoe ver de zorg gaat. 

Onze gast houdt zelf de regie. 

Gelukkig hebben zich ook vrijwilligers aangemeld 

voor technische klussen, was- en strijkdiensten, en er 

zijn groene vingers voor de tuin, met een aanhanger  

om groenafval weg te brengen. De diversiteit aan 

vrijwilligers is enorm en wat zijn we rijk met deze 

onmisbare mensen.  

Op de Vrijwilligersdag op 25 mei krijgen zij een 

rondleiding en uitleg over het dienstrooster en ze 

mogen alles vragen. Die dag maken we ook een 

groepsfoto van al die lieve bijzondere mensen, ieder 

met zijn of haar bijzondere kwaliteiten.  

Interesse om vrijwilliger te worden? 

Na de zomervakantie start een nieuwe scholing, 

mensen die zich willen aanmelden zijn elk moment 

van harte welkom! Meld u vrijblijvend bij ons aan, via 

vrienden@hospiceparunashia.nl .  

Bestuur 

 

 

 

 

 

Op de foto het bestuur van de Stichting Vrienden 

van het Hospice: v.l.n.r. Paul Koeslag (lid), 

Willemien Mommersteeg-Willekens (voorzitter), Silvio 

van Eunen (lid), Odette van Waes (secretaris), 

Henriëtte den Otter (penningmeester) en Renske van 

Nunen, digitale ondersteuning. Niet op de foto: Carla 

Jacobs (communicatie)  
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