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IN DEZE NIEUWSBRIEF:

• Kids Film Gala Leiden
• Even voorstellen:
Juliette Gilissen

• Huisvesting Xenia
• Waarom een hospice voor jongeren
• Aan het woord: Joop Hendriks
Van de redactie
In deze nieuwsbrief opnieuw positief nieuws en bijdragen van direct
betrokkenen. Xenia is op de goede
weg; een weg met hobbels en

Kids Film Gala

soms teleurstellingen, maar vooral
een weg waarop enthousiaste en
bevlogen mensen elkaar ontmoeten
op weg naar een gemeenschap-

Met Zorg en Zekerheid Leiden en

In februari was er het Kids Film

pelijk doel. Xenia Hospice wordt

met het AYA platform (Adolescents

Gala waarvan de opbrengst,

een bijzondere plek in de binnen-

& Young Adults) van het UMC st.

€ 11.111,11, in zijn geheel ten

stad van Leiden waar jonge, ern-

Radboud in Nijmegen. Dit plat-

goede kwam aan XENIA.

stig zieke mensen, hartelijk worden

form kent initiatieven die aanslui-

De Ladies’ Circle organiseerde een

ontvangen en verzorgd. Elke stap

ten op het werk van XENIA. In een

(voor)premièrefilmmiddag in het

brengt ons dichter bij het bereiken

volgende nieuwsbrief meer over dit

TRIANON aan de Breestraat van de

van dit doel. De afgelopen tijd is

sympathieke initiatief. Ook werd

kinderfilm ‘Mijn opa de bankrover’

gesproken met ergotherapeuten

contact gezocht met Agora, het

naar een boek van Sjoerd Kuiper.

van het Rijnlands Revalidatie Cen-

steunpunt voor palliatieve zorg.

De middag werd bijgewoond door

trum over ondermeer de inrichting

Daarnaast mag Xenia een nieuwe

de schrijver van het boek naar

van de nieuwbouw. Er is contact

ambassadeur verwelkomen. Sedert

waar de film werd gemaakt even-

gezocht met diverse ziekenhuizen

1 april jl. is Roos Jonker toegetre-

als de regisseuse Ineke Houtman.

in de omgeving waaronder het

den tot het zgn. comité van aan-

Bronovo ziekenhuis in Den Haag

beveling. Wij heten Roos van harte

en het Erasmus MC in Rotterdam.

welkom.

Van de initiatiefgroep

Xenia gaat naar de beurs:

bereiden waarop Xenia zich aan de

In april 2009, nu 2 jaar geleden,

Onlangs bezocht de initiatief-

buurt zal presenteren. Het initiatief

werd door Jacqueline Bouts Xenia,

groep de ZorgTotaalbeurs. Dit om

Xenia is goed ontvangen en wordt

hospice voor jongeren en jongvol-

te kijken naar wat zoal nodig is als

gedragen door het bestuur van de

wassenen opgericht. Vanaf het

straks Xenia operationeel gaat wor-

buurtvereniging.

begin is er een initiatiefgroep, be-

den. Zo werden ondermeer mobiele

Het laatste nieuws is, u las het al,

staande uit Erik van Tussenbroek,

en vaste tilliften bekeken en hoog-

dat Roos Jonker ambassadeur van

Jacqueline Bouts en Piet van Veen,

laagbedden en baden.

Xenia gaat worden. Een eerste op-

actief. De initiatiefgroep komt

Ook bezocht de initiatiefgroep de

treden voor Xenia vindt plaats op

gemiddeld 2x per maand bij elkaar

Bouwbeurs. Op de Bouwbeurs is

18 juni in het LVC. Op deze (Xenia)

om lopende zaken door te nemen,

alles te vinden wat met bouwen

dag zullen diverse artiesten, waar-

plannen te bespreken en nieuwe

te maken heeft en zeker gezien de

onder dus Roos, optreden. Naast

ideeën met betrekking tot Xenia

plannen tot bouwen interessant.

optredens worden andere acti-

te genereren.

Een delegatie van de initiatiefgroep

viteiten georganiseerd ten bate

heeft een vergadering bijgewoond

van Xenia. Deze dag wordt samen

van buurtvereniging tussen de

met het LVC georganiseerd en zal

Rijnen, teneinde een avond voor te

plaatsvinden in de tuin van het LVC.

is dat geluk niet voor iedereen weg-

met mijn contacten/netwerk in en

gelegd. Ik heb dan ook grote bewon-

buiten de stad zoveel mogelijk

dering voor mensen zoals Jacqueline

mensen en partners te vinden,

Bouts die hun leven in het teken

die dit bijzondere initiatief willen

stellen, om voor jonge mensen die

steunen. Zowel in gelden, als in

ongewild in de moeilijkste fase van

advisering en ondersteuning in de

hun leven zitten, de omstandig

breedste zin van het woord.

heden wat te verlichten.

Ik kan dan ook niet anders dan blij-

Xenia hospice is precies daarvoor in

ven benadrukken hoe belangrijk het

het leven geroepen. Jonge mensen

is dat we allemaal onze schouders

Sinds eind 2009 ben ik als bestuurs-

rust te geven in hun eigen omge-

onder dit initiatief zetten om ervoor

lid van de stichting Vrienden van

ving, een omgeving die past bij hun

te zorgen dat Xenia hospice met

Xenia betrokken bij het bijzondere

leeftijd. Die een basis biedt om

succes wordt gerealiseerd. Ik ver-

initiatief Xenia Hospice. Toen ik

samen met lotgenoten te verke-

trouw dan ook op uw enthousiasme

werd gevraagd om zitting te nemen

ren en die de ouders van deze jon-

en steun, zodat we de deuren van

in dit bestuur, heb ik niet lang na

geren helpt bij de ondersteuning

het eerste Nederlandse jongeren

hoeven denken. Voor velen van ons

in deze moeilijke periode. Ik ben er

hospice in 2012 in Leiden kunnen

bestaat het leven uit genieten van

dan ook trots op dat ik deel mag

openen en dié steun kunnen gaan

alles wat het leven te bieden heeft:

uitmaken van dit initiatief en hoop

bieden die nu nog ontbreekt in

familie, vrienden, een gezin, werk,

mijn steentje bij te kunnen dragen

Nederland. En ik dank iedereen

een rijk sociaal leven.

aan het succes van Xenia hospice in

vanaf deze plek die al zo veel heeft

Een leven waarin je snel voorbij gaat

Leiden.

gedaan de afgelopen periode.

aan het feit dat niet iedereen het

De Stichting Vrienden van Xenia

Wij blijven ons voor de volle hon-

geluk heeft om hiervan te genieten.

is verantwoordelijk voor het wer-

derd procent inzetten en doen dat

En juist jonge mensen zouden hier

ven van gelden om het hospice ook

graag samen met u!

volop van moeten genieten. Helaas

daadwerkelijk te realiseren. Ik hoop

EVEN VOORSTELLEN...

Juliette Gilissen
Bestuurslid Stichting
Vrienden van Xenia

Huisvesting Xeniahospice
Op het moment van schrijven van

Ordening, dhr. Pieter van Woensel en

dit stukje is de laatste hand gelegd

er staan afspraken met de brand-

aan de koopovereenkomst tussen

weer en andere belanghebbenden

de gemeente Leiden en SLS.

in de agenda. Een constructeur is

Het architectenbureau maakte een

gezocht en gevonden.

voorlopig ontwerp en presenteerde

Op de laatste Bouwbeurs (febr.

dit aan opdrachtgever SLS en het

2011) zijn waardevolle contacten

bestuur van Xenia. Ook de vrienden

gelegd met toeleveranciers en

van Xenia mochten een mening

mogelijke participanten in het

CO M I T É VA N A A N B E V E L I N G

geven over het ontwerp.

huisvestingsproject.

Het ontwerp is goedgekeurd en op

Zo spraken wij met een firma uit

dit moment wordt gewerkt aan

Friesland die het begrip hout

het definitieve plan waarmee de

skeletbouw op een eigen wijze

Joop aan
het woord

bouwvergunning kan worden aan-

interpreteert. Zij willen ons helpen

gevraagd en procedures opgestart.

de uitbreiding van het bestaande

Ik ben Joop Hendriks, voorzitter van

Er is een bezoek gebracht aan

gebouw technisch mogelijk te

de raad van bestuur van het Haagse

de wethouder van Ruimtelijke

maken.

Bronovo ziekenhuis. Dit ziekenhuis is
in 1870 opgericht als particulier

Waarom een hospice
voor jongeren?

initiatief door de Diakonessen.
De sfeer van dienstbaarheid van de
oprichters koesteren we nog steeds.
Ook Xenia raakt mij door de onbaatzuchtigheid voor mensen die voor
zorg afhankelijk zijn van anderen en

Jongeren en jong volwassenen met

kennen wij kinderhospices, voor

hulp op hun levensweg nodig heb-

een levensbedreigende ziekte ver-

kinderen in de leeftijd t/m 16 jaar.

ben. Ik maak sinds een half jaar deel

langen bijzondere aandacht. Door

Daarnaast zijn er de reguliere hos-

uit van de raad van advies. Ik hoop

hun ziekte hebben zij in veel geval-

pices voor volwassenen. Wij zijn

de initiatiefnemers te helpen door

len intensieve, verpleegtechnische

van mening dat de omgeving en

hen de weg te wijzen in de wondere

en medische zorg nodig. Het is niet

de benadering van jongeren met

wereld van de zorg in Nederland

altijd mogelijk dat deze zorg door

een levensbedreigende ziekte afge-

en door de naam van Bronovo als

familie en vrienden in de thuis

stemd moet zijn op deze leeftijds-

ondersteuner uit te dragen. Zo we-

situatie kan worden geboden. De

categorie, rekeninghoudend met

ten gulle gevers dat hun gift goed

zorgverlening binnen een hospice

hun wensen en hulpvragen.

besteed is aan een goed doel en aan

kan in een huiselijke omgeving

Hospices voor deze leeftijdsgroep

een betrouwbare organisatie.

geboden worden en komt zo het

bestaan nog niet in Nederland.

Ik ben onder de indruk van het en-

‘dichtst bij thuis’.

Xenia zal de eerste zijn!

thousiasme van de vele vrijwilligers

Xenia is speciaal gericht op jonge-

en voorzie een bloeiende start.

ren en jong volwassenen met een
leeftijd die kan variëren van 16

Joop Hendriks

tot ongeveer 30 jaar. In Nederland

Voorzitter Raad van Bestuur ,
Bronovo ziekenhuis, Den Haag

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

Foto: Babs Broekema

Sponsorbijdragen
Half maart organiseerden de Kiwanis een bruisende Après
Ski Dance Party in het Koetshuis aan de voet van de Burcht.
Deze geweldige avond werd voor XENIA extra leuk want
tijdens het feest werd aan Jacqueline Bouts en Ramses
Braakman een cheque overhandigd ter waarde van € 3085,Zaterdag 26 maart werd een kunstveiling gehouden.

Voor informatie kunt u terecht bij

Deze veiling werd georganiseerd door kunstenares

Jacqueline Bouts 06-53812739

Theolieke Smit. Geveild werden kunstwerken van
cursisten van Theolieke. Als veilingmeester trad op het

De volgende nieuwsbrief verschijnt in juli 2011

gewaardeerde lid van het comité van aanbeveling,
Chris Verplancke. De veiling bracht € 1085,- op. Voorwaar
een mooi bedrag voor een mooie veiling.
Wij kunnen u melden dat de Leidse Restaurantweek,
waarover wij in de vorige nieuwsbrief al schreven, een
bedrag heeft opgeleverd van ca. € 26.000,-. XENIA is geweldig blij met dit bedrag dat in zijn geheel zal worden
besteed aan de aankoop van een keuken met toebehoren.

bezoek onze website:
www.xeniahospice.nl

Ook danken wij nog de clientèle van Yasmin’s Hairshop.
De collectebus was opnieuw goed gevuld.

Uw gift is van harte welkom op

rekeningnummer 11.40.56.803, t.n.v.
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