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Aan doodgaan 
denken we 
liever niet
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Vrijwilliger iets voor u? 

Veel vrijwilligers hebben in hun eigen leven te maken gehad met 

verlies en sterven. Ze hebben ervaren hoe fijn het is als iemand 

ervoor kan kiezen om in een vertrouwde omgeving te sterven.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers met een warm 

hart en een goed inlevingsvermogen. Mensen die liefdevol emo-

tionele steun kunnen bieden, die even het kussen opschudden of 

een hand vasthouden of die samen een fotoalbum doorbladeren 

en praten over herinneringen. 

 

Meer weten

Wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk? 

De coördinatoren vertellen u er graag meer over. 

Neem dan contact op met een van hen:

Anita Akkermans (a.akkermans@hospiceijsseloever.nl)  

Birgitta van Vlaanderen (b.vanvlaanderen@hospiceijsseloever.nl)

www.hospiceijsseloever.nl  



Zo herkenbaar voor iedereen en daarom genieten we volop van het 

leven. Maar wanneer we de laatste levensfase ingaan is het goed 

om te weten dat er een plek is waar je in alle rust en onder goede 

begeleiding afscheid kunt nemen van familie en dierbaren. 

De medewerkers en vrijwilligers zijn beschikbaar maar altijd discreet 

en nooit op de voorgrond tredend. Het gaat om de bewoner en hun 

naasten, die staan in het hospice centraal. De bewoner voert zelf de 

regie en kiest voor de zorg en hulp die hij wenst met de mensen die 

hij daarbij het meest vertrouwt. De vrijwilligers zijn geschoold in het 

bieden van palliatieve zorg en worden door professionals begeleid.  

Voor wie is het hospice 

Hospice IJsselOever is er voor ieder

een die woont in Capelle of Krimpen 

aan den IJssel, de Krimpenerwaard 

en Rotterdam. Het opereert onafhan-

kelijk waardoor Iedereen ongeacht 

levensovertuiging, achtergrond of 

financiële situatie welkom is. 

De enige voorwaarde voor toelating is 

een palliatieve indicatie van een arts.

IJsselOever Thuis 

De meeste mensen willen het liefste in hun eigen vertrouwde 

omgeving, meestal thuis, worden verzorgd en sterven. Partners, 

kinderen, familie of vrienden nemen als mantelzorgers als van-

zelfsprekend de verzorging op zich. De vrijwilligers zijn er om de 

mantelzorg bij deze moeilijke taak te ondersteunen door de zorg 

voor de zieke partner, kind, familielid of vriend(in) een aantal 

uren over te nemen. De vrijwilligers werken vanuit hun eigen 

betrokkenheid met de professionele zorg samen. Zij geven zowel 

u als uw naasten tijd, aandacht en ondersteuning op momenten 

dat daar behoefte aan is.

Er is veel geld nodig 

De huisvesting en inrichting moeten naast ‘’state of the art’’ 

ook sfeervol zijn. Het mag de bewoners aan niets ontbreken en 

moet van een vier sterren niveau zijn. Hospice IJsselOever kan 

niet zonder financiële steun. We doen dan ook een beroep op 

instellingen, bedrijven en particulieren om bij te dragen aan het 

opzetten en in stand houden van het hospice. Daar zijn 

verschillende mogelijkheden voor die uitgebreid staan 

omschreven op de website www.hospiceijsseloever.nl 

U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer: 

NL 94 RABO 0321032764 t.n.v. Vrienden van Hospice IJsselOever 

We zijn u zeer erkentelijk, en bedenk, iedereen gaat een keer dood.      


