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IN DEZE NIEUWSBRIEF:

• Concert Luchtmachtorkest
• Aan het woord: Henri Lenferink
voorstellen:
• Even
Marjon Dusée-Jens

• Huisvesting Xenia
Van de redactie
In deze 9e nieuwsbrief onder
andere nieuws over de huisvesting
van Xenia aan de Kloosterpoort in
de binnenstad van Leiden. Na
aanvankelijke tegenwind is deze
gedraaid en blaast ze ons het jaar
van de opening 2012 in. In deze

van aanbeveling, professor

En eerder in de maand november

nieuwsbrief een bijdrage van de

Hans Gelderblom. Graag verwijzen

was er nog een kartavond in het

heer Lenferink, burgemeester van

wij naar onze website

kartcentrum Bleekemolen te Delft,

Leiden en lid van ons comité van

www.xeniahospice.nl waarop de

georganiseerd door de Kiwanis

aanbeveling. Ook een bijdrage van

oratie in zijn geheel is te lezen.

Leiden Sleutelstad. U raadt het al,

de secretaris van Xenia, Marjon

Wij waren getuige van een prachtig

de opbrengst van die avond was

Dusée-Jens. Marjon heeft, in de

optreden van het Luchtmacht-

voor Xenia. Op verzoek van Lions

korte tijd dat ze actief is voor Xenia,

orkest. Dit concert was georgani-

Leiden trad Roos Jonker op in de

het secretariaat opgetuigd, zij

seerd door Lions Leiderdorp en de

tuinzaal van sociëteit de Burcht.

verslaat de vergaderingen van

opbrengst uit de kaartverkoop,

Een deel van de opbrengst hiervan

beide besturen, stuurt brieven en

baromzet en grote loterij was voor

gaat naar Xenia.

doet nog veel meer voor ons. Xenia

Xenia. In diezelfde week waren we

Vanaf deze plaats bedanken wij alle

is erg blij met Marjon en hoopt nog

op een andere plek in Leiderdorp

mensen die zich belangeloos en

lang een beroep te mogen doen op

alwaar de Rotary Leiderdorp een

met veel enthousiasme inzetten

haar organisatievermogen.

wijnproeverij organiseerde.

voor Xenia.

Medio november was er de oratie

Ook de opbrengst van die avond

van een ander lid van ons comité

was voor Xenia.

Even voorstellen...

Marjon Dusée-Jens

Aan het
woord
HENRI LENFERINK

Mijn naam is Marjon Dusée-Jens, ik

Voor de leeftijdscategorie jongeren

ben getrouwd en heb 3 volwassen

vanaf circa 16 jaar en jongvolwasse-

kinderen en twee kleinkinderen.

nen met een levensbedreigende

Begin september 2010 las ik een

ziekte waarvoor de zorg in de

bericht over Xenia. Ik was net

thuissituatie niet mogelijk is,

gestopt met mijn werk vanuit mijn

bestaat in Nederland nog geen bij

eigen auteurs- en secretariaatsbu-

hun leeftijd en ontwikkeling

reau en heb ervaring en de moge-

passend hospice. En hierin gaat

lijkheden om mij in te zetten voor

Xenia als eerste in Nederland

divers bestuurswerk. Ik was direct

verandering brengen: een hospice

getroffen door dit bijzondere

voor jongeren openen op een

initiatief, het bieden van zorg op

rustige locatie midden in de stad!

maat voor jongeren met een
levensbedreigende ziekte in een
huiselijke omgeving, en nam

“Ik was direct getroffen
door dit bijzondere initiatief”

contact op met initiatiefneemster
Jacqueline Bouts of zij mijn inbreng

Juist dit kan voor zieke jongvolwas-

kon gebruiken. Ik ben een achter-

senen zo belangrijk zijn, leeftijdge-

Xenia Hospice is een van de mooie

grondspeler die de gang van zaken

noten met vergelijkbare problemen

goede doelen waar ik graag mijn

in de gaten houdt en waar nodig

om zich heen te hebben en te

steun aan verleen. Ik was dan ook

mensen achter hun broek zit. Zo

weten dat het stadse leven om de

apetrots toen ik hoorde dat Xenia

werd ik secretaris van het bestuur

hoek is, ook als je de mogelijkheid

Hospice hoog in de goede doelen

van Vrienden van Xenia en notulist

niet hebt naar buiten te gaan. En als

lijst van Trouw staat. Terecht zou ik

voor het Bestuur, functies die ik met

het maar enigszins mogelijk is even

zeggen. Als mensen mij vragen of

veel plezier temidden van een

met iemand te gaan winkelen of op

Xenia onze steun verdient, dan zeg

inspirerende groep bevlogen

een terrasje te zitten, mensen te

ik volmondig ja. Dat mensen voor

mensen vervul.

ontmoeten die niet met ziekzijn

elkaar iets willen en kunnen

Wat is het uitdagend en spannend

bezig zijn.

betekenen vind ik mooi en past ook

mee te mogen werken aan de

Xenia gaat dit mogelijk maken, de

heel goed in onze moderne samen-

realisering van Xenia….

naam betekent niet voor niets

leving. De realisatie van een

gastvrijheid!

hospice voor jonge mensen is heel
belangrijk en spreekt gelukkig veel

Graag wil ik er nog op wijzen dat

mensen aan. Deze voorziening

het verwezenlijken van dit initiatief

verdient het om tot leven te komen.

alleen mogelijk is met behulp van

Ik hoop dan ook van harte dat het

veel donaties. Mocht u in de

lukt om in 2012 de deuren te

gelegenheid zijn te helpen breng ik

openen.

Xenia graag onder uw warme
aandacht.

Henri Lenferink
Burgemeester van Leiden

Marjon Dusée-Jens

Huisvesting Xenia Hospice
Berichtten wij in eerdere nieuws-

Xenia geweest eerder juicht zij haar

bepaalden is teruggevallen op

brieven over de huisvesting van

komst toe. Echter waren de eerdere

schetsen van vóór de huisjes. Na

Xenia dat de bouwvergunning was

plannen dermate ingrijpend voor de

enig duw- en trekwerk ontstond een

aangevraagd. In deze nieuwsbrief

Kloosterpoort dat Tussen de Rijnen

ontwerp dat de bruine beuk de

moeten wij u melden dat de vergun-

meende op de rem te moeten

nodige ruimte geeft en Xenia

ningenprocedure is opgeschort

trappen.

voldoende ruimte om haar werk te

vanwege wijzigingen in het bouw-

kunnen doen.

plan. Na veel discussie over bouw-

In een gesprek op 2 december jl.

hoogte, bouwmassa en de bruine

presenteerde Xenia haar gewijzigde

beuk is Xenia erin geslaagd haar

plan. Bij dit gesprek waren aanwezig

bouwplannen zodanig opnieuw te

vertegenwoordigers van de wijkver-

ontwerpen dat zowel wijkvereni-

eniging, SLS (opdrachtgever) en

ging Tussen de Rijnen als Xenia zich

Xenia (gebruiker van de nieuw-

hierin kunnen vinden.

bouw). Het gewijzigde plan werd

Zie onderstaande impresssie.

goed ontvangen. Waar eerst 4
Voor de goede orde. De wijkvereni-

huisjes met ronde raamopeningen

Aan deze artist impression kunnen

ging is nooit tegen de komst van

de skyline van de Kloosterpoort

geen rechten worden ontleend

TE K ST Xenia • VO R MGE VI NG Hart Voor De Zaak • O PM A A K Hart Voor De Zaak

Donaties
Er is weer veel nieuws over de voor Xenia georganiseerde
activiteiten en de opbrengsten daarvan.

Diona Fox en Roos Jonker gaven een deel van de
opbrengst uit de cd-verkoop tijdens het benefietconcert
in juni van dit jaar.

Ter ere van de oratie van professor Hans Gelderblom
vroeg Hans de genodigden een bijdrage te storten op de
rekening van Xenia. Inmiddels verscheen op de rekening
van Xenia het respectabele bedrag van E 5.700,-.

De stichting Zorg en Zekerheid doneerde, na ons verzoek
om financiële ondersteuning, een bedrag van E 20.000,voor de installatie van sanitaire voorzieningen in de
gastenkamers in de nieuwbouw.

Op 7 november organiseerde Kiwanis
Sleutelstad Leiden een kartavond op
het kartcentum Bleekenolen in Delft.
Er werd voor E 3.500,- bij elkaar gereden.

Wij willen iedereen die ons het afgelopen jaar steunde
heel hartelijk danken.
We wensen u een gelukkig 2012!

Op 18 november trad het
Luchtmachtorkest op in Leiderdorp.
Deze avond werd georganiseerd door
Lions Leiderdorp. De opbrengst uit
kaartverkoop, baromzet en loterij bedroeg E 15.000,Op 23 november organiseerde Rotary Leiderdorp voor de
tweede maal een wijnproeverij. De opbrengst van deze
avond is nog niet bekend.
In november trad Roos Jonker op in de tuinzaal van
sociëteit de Burcht. Een deel van de opbrengst hiervan
gaat naar Xenia.

bezoek onze website:
www.xeniahospice.nl

Onze collectebussen bij Yasmins Haarstudio en het LVC.
waren opnieuw goedgevuld.

Uw gift is van harte welkom op

rekeningnummer 11.40.56.803, t.n.v.
Stichting Vrienden van Xenia Hospice
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