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Van de voorzitter 

Dit is de tweede nieuwsbrief van Hospice 

Parunashia. Met deze nieuwsbrief willen we alle 

belanghebbenden bij het Hospice informeren: de 

toekomstige gasten, de mantelzorgers, 

huisartsen, de thuiszorgorganisatie en onze 

vrijwilligers en donateurs. Het eerste exemplaar 

van de nieuwsbrief gaven we uit ter gelegenheid 

van de opening. Inmiddels is het hospice vijf 

maanden in bedrijf en bieden we met ruim 

honderd vrijwilligers, de thuiszorg en de 

huisartsen een bijna-thuis voor onze gast-

bewoners.  

Na de officiële opening op 30 juni 2019 moesten alle 

zeilen bijgezet worden om vanaf 1 augustus de gast-

bewoners te mogen ontvangen. Die maand was 

nodig om de laatste bouwkundige puntjes op de i te 

zetten, de woonkamer en de kamers voor de 

bewoners en familie in te richten. Ook zijn in die 

maand onder extreem warme omstandigheden de 

tuin en de parkeerplaats aangelegd.  

Om in praktische zin ervaring op te doen zijn in de 

laatste week van juli enkele bestuursleden als 

proefgast opgenomen om eventuele tekortkomingen 

te signaleren. Chapeau voor alle betrokkenen, want 

het is gelukt om 1 augustus de eerste gast-bewoners 

te ontvangen. 

Inmiddels zijn we vijf maanden onderweg en hebben 

we een thuis kunnen bieden aan meer dan vijftien 

dierbare gast-bewoners in de kwetsbaarste periode 

van het leven. Het idealisme en de energie waarmee 

onze coördinatoren en vrijwilligers aan de slag 

gingen, is in de afgelopen maanden enkel groter 

geworden door de warmte en de genegenheid van de 

gast-bewoners en hun naasten. De medische 

verzorging door en samenwerking met de 

medewerkers van Vivent  en de huisartsen loopt tot  

 

volle tevredenheid. Er zijn 

goede contacten met collega-

hospices in de regio. 

Inmiddels zijn we volwaardig 

lid van de stichting VPTZ, een 

samenwerking van 

vrijwilligersorganisaties in de 

terminale zorg, die ten doel 

heeft de kwaliteit en 

deskundigheid te bevorderen.  

We wisten dat er behoefte was aan een Hospice in 

de vorm van een bijna-thuis-huis. In de afgelopen 

maanden bleek dat die behoefte erg groot was. Het 

was moeilijk om niet iedereen die dat wilde, een 

plaats te kunnen bieden. Hospice Parunashia is niet 

meer weg te denken in onze gemeenschap en daar 

zijn we best trots op.  

Terugkijkend realiseren we ons dat er veel is bereikt 

in het jaar 2019. Voor het bestuur overheerst daarbij 

een gevoel van dankbaarheid. Dankbaarheid voor 

het vertrouwen en de enorme omhelzing van het 

initiatief door onze gemeenschap, die ons de mensen 

en de middelen heeft gegeven het Hospice te 

realiseren. Een geweldige uitgangspositie om het jaar 

2020 mee in te gaan en van betekenis te kunnen zijn 

voor onze gast-bewoners en hun naasten.  

Ton Huisman, voorzitter 

 

  

 

 

“Het is hier ’n tussenstation naar de hemel  

Zo fantastish is het hier” 
 

(gelezen in het gastenboek) 



  

 

Goede doelen 

Deze goede doelen organisaties steunden ons bij 

de realisatie van het Hospice. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 Stichting Van der Lindenfonds 

 Stichting Het R.C. Maagdenhuis  

 Stichting Huisvesting Onderwijs 

Gezondheidzorg 

 Stichting Vrienden van Hospice Parunashia 

Vrienden van Hospice Parunashia 

Altijd een mooi tijdstip die maand december, die 

biedt gelegenheid om terug te kijken op het 

afgelopen jaar. 2019 was in het hele traject van de 

realisatie van het Hospice een heel druk maar 

bijzonder jaar! In deze nieuwsbrief vertel ik u 

graag eens wat meer over het werk van de 

Stichting Vrienden van Hospice Parunashia. 

In december 2018 kreeg onze organisatie de sleutel 

van het huis en in januari werden de bouwplannen 

alsmaar concreter. Vergunning werd aangevraagd en 

onderhandelingen met bouwbedrijven werden 

gevoerd. Bouwbedrijven, vakmensen en leveranciers 

berekenden voor hun diensten vaak niet de normale 

tarieven. Prachtige kortingen mochten wij ontvangen 

en er zijn ook bedrijven geweest die gratis artikelen 

en diensten leverden! Spontaan kwam er een 

wensboom voor het Hospice in het dorp… 

De Stichting Vrienden van het Hospice was al bezig 

in haar brede ondersteunende rol. Bedenk dat een 

heel groot huis met bijvoorbeeld wel zeven keukens 

veel inventaris nodig heeft. Hulde aan de 

kringloopwinkels in onze gemeente, dank voor jullie 

fantastische support! 

Club van 100 

Onze club van 100 aanmeldingen beloofden veel 

goeds voor de toekomst dus we konden als Vrienden 

van het Hospice al een mooie wasmachine en droger 

cadeau doen voor de opening. Ook kon onze 

Stichting toezeggen dat de digitale voorzieningen 

voor internet en wifi in het hele huis met wel 7 tv’s 

betaald zou worden.  

Eind mei gingen de eerste facturen van Club van 100 

de deur uit en onze leden hebben ons zo aangenaam 

verrast met supersnelle betalingen. Onze oprechte 

 

 



  

 

dank daarvoor! Het ledental van deze bijzondere club 

Vrienden stijgt nog steeds en dat doet ons enorm  

goed! 

Onze prachtige club van 100 is het sterke fundament 

van onze Stichting, daar zijn we dankbaar voor. Op 

elk moment kunt u aanmelden, zie deze nieuwsbrief. 

U bent meer dan welkom! 

Fondsenwerving 

Ook onze rol als fondsenwerver gaat ons tot op 

heden goed af. het Hospice wordt breed gedragen in 

onze fijne gemeenschap maar ook landelijk krijgt ons 

initiatief veel waardering.  

Het openingsfeest van 30 juni was een groot succes 

met de sponsorloop van Wim Akkermans uit Vught 

met 18.000 euro voor het huis.  

Duizelingwekkende donaties van Roparun, 

Oranjefonds, Rabo Bank Dichtbij Fonds en vele, ook 

anonieme, andere stichtingen en particulieren. 

Gezamenlijk maakten zij onze start meer en meer 

haalbaar! Voor het openingsfeest stelde Stichting 

Vrienden van het Hospice - naast hand- en 

spandiensten - een mooie startdonatie beschikbaar. 

Ook konden wij een groot bedrag overmaken naar 

Stichting Hospice Parunashia om de exploitatie te 

ondersteunen en daar zijn we trots op. 

Handen uit de mouwen 

Vrienden van het Hospice hebben ook vanaf het 

begin de handen uit de mouwen gestoken. 

Bijvoorbeeld als zomerschilders met vele andere 

vrijwilligers! Maar ook de inrichting grotendeels 

verzorgd, de schoonmaak enzovoorts. Ook nu 

wapperen de handen van de bestuursleden dagelijks 

wel ergens in of voor het Hospice en dat is mooi om 

te zien. Om over al onze andere vrijwilligers maar 

niet te praten, WAT een ongelofelijk fijne mensen! 

(lees verder op pagina 4) 

Een kijkje in het interieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem een kijkje in het Hospice 

op Youtube: 

“Welkom bij Hospice Parunashia” 

https://www.youtube.com/watch?v=hvX66BSfCZg


  

 

Op 1 augustus 2019 ging de deur echt open voor 

onze eerste gasten. Een grote opdracht was in 

buitengewoon fijne samenwerking met 

Stichtingsbestuur Hospice Parunashia en bestuur 

Vrienden van het Hospice voltooid. Ons past diepe 

dankbaarheid richting allen die dit mogelijk maakten! 

Zonder die overweldigende support vanuit de brede 

gemeenschap was dat niet gelukt! 

Sponsoring in natura 

Nu zorgt Stichting Vrienden Van voor allerlei andere 

zaken; zo kochten we bijvoorbeeld een grote 

diepvries om het werk van de kookploeg te 

vergemakkelijken. We zorgden voor Sint- en 

kerstdecoraties en voor drie lantaarnpalen op de 

parkeerplaats.  

Aan onze vrijwilligers wordt gedacht, voor hen 

werden 115 chocoladeletters ingepakt en van een 

gedicht voorzien. Sponsorbijdragen van bedrijven in 

natura van onder andere schitterende boeketten, 

lekker vers fruit en tuinhulp worden door Stichting 

Vrienden van aangedragen. 

We hebben bijzonder fijne sponsorafspraken kunnen 

maken met twee plaatselijke supermarkten. We 

zorgen met veel plezier voor kerstkaarten en brengen 

ze rond. We verzorgen Facebook, website, 

Instagram, LinkedIn, voorlichtingsbijeenkomsten en 

deze nieuwbrief om u te informeren. 

Omarmd door de gemeenschap 

Al met al is Stichting Vrienden van het Hospice een 

fijn ‘hands on’ bestuur met volop plannen voor de 

toekomst! Op 15 december laten we als organisatie 

onszelf verrassen bij het Kerstmatinee van de Lions 

in de Ruwenberg en ons Hospice mag het goede 

doel zijn…Parunashia wordt omarmd door onze 

gemeenschap, hoe dankbaar mogen we zijn? 

Bewoners en families vinden fijn hun weg, precies 

zoals we het bedoeld hebben. Alle vrijwilligers en 

bestuursleden doen gezamenlijk hun werk met veel 

enthousiasme.  

Wij wensen u en uw dierbaren, naast veel 

gezondheid, vooral ook veel fijne saamhorigheid toe 

en met uw steun gaan we vol vertrouwen 2020 

tegemoet. 

Willemien Mommersteeg Willekens, voorzitter 

bestuur Vrienden van Hospice Parunashia 
 

 

 

 

 

 

Word ook lid van de ‘Club van 100’! 

Voor iedereen die het Hospice een bijzonder 

warm hart toedraagt is er ‘De club van 100’; een 

club trouwe vrienden die elk jaar in de maand mei 

een bedrag van 100 euro overmaken.  

Wilt u ook lid worden en ons jaarlijks steunen? U 

ontvangt dan in de maand mei een factuur. 

Aanmelden is eenvoudig: Stuur een mail naar 

vrienden@hospiceparunashia.nl. Vermeld hierin een 

voor- en achternaam, uw adres, postcode en 

woonplaats, en uw telefoonnummer en e-mailadres.  

U kunt deze gegevens ook op een briefje schrijven 

en sturen naar: Vrienden Hospice Parunashia, 

Theerestraat 55-57, 5271 GB Sint-Michielsgestel. 

Iedere nieuwe vriend is meer dan welkom! 

 

Telefoon Hospice Parunashia: 

073 – 200 19 80 

mailto:vrienden@hospiceparunashia.nl

