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IN DEZE NIEUWSBRIEF:

• Veilingmeester Pechtold
aan de slag voor Xenia

• Benefietvoorstelling Jochem
Myjer groot succes!

• Voorstelronde:
Stientje aan het woord.

• Comité van aanbeveling:
Dhr. F.C. Breedveld

Van de redactie
In deze nieuwsbrief weer veel
positieve en bijzondere berichten.

Huisvesting aan de
Kloosterpoort

De Xenia-trein staat nu stevig op
de rails en is zijn reis begonnen!

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van Xenia zich intensief

Het netwerk van betrokkenen

ingespannen om geschikte huisvesting voor Xenia te vinden. Alle inspanningen

wordt steeds groter en een

worden beloond; Studentenhuisvester SLS Wonen koopt een leegstaand pand

groeiend aantal mensen meldt

aan de Kloosterpoort van de Gemeente Leiden ten behoeve van de vestiging

zich spontaan met de vraag of ze

van Xenia. De gemeenteraad zal zich kort na het verschijnen van deze nieuws-

een bijdrage kunnen leveren aan

brief hierover definitief uitspreken, maar in feite is de zaak zo goed als rond!

de totstandkoming van Xenia.
De initatiefgroep, bestaande uit

Het gebouw aan de Kloosterpoort ligt naast het voormalige Elizabeth zieken-

Jacqueline Bouts, Piet van Veen en

huis, in een zijstraat van de Hooigracht. Het bestuur van Xenia is erg blij met

Erik van Tussenbroek, is hier enorm

deze locatie; midden in de stad, een plek waar de jongeren zich thuis zullen

blij mee en wil iedereen langs deze

voelen. Het te realiseren hospice zal plaats gaan bieden aan 6 gasten die elk

weg hartelijk danken voor alle

een eigen kamer zullen krijgen waar alle zorg voorhanden is. De sfeer zal

inspanningen, enthousiasme en

huiselijk zijn en helemaal ingesteld op de voorkeuren van jonge mensen.

betrokkenheid.

Veilingmeester
Pechtold
aan de slag
voor Xenia

Xenia-concerten
bij Olivier aan
de Hooigracht

Op 6 april vond er bij de Business

€ 10.500,- ! Het is duidelijk dat de

Club Leiden in het Koetshuis

businessclub Xenia een warm hart

een veiling plaats van 10 x 2

toedraagt; na afloop van de veiling

entreekaarten voor de benefiet-

werd er door diverse ondernemers

voorstelling van Jochem Myjer.

ook de toezegging gedaan om in de

Alexander Pechtold bewees daar

toekomst een steentje bij te dragen

dat hij het vak van veilingmeester

aan de verwezenlijking van het

nog niet was verleerd. In snel

hospice. Bij de veiling was ook een

tempo wist hij de businessclub-

trotse Jochem Myjer aanwezig. De

leden uit te dagen om geweldige

veiling was een groot succes, met

bedragen in te zetten voor het

zeer veel dank aan Jochem Myjer,

goede doel. In totaal bracht de

Alexander Pechtold en uiteraard de

veiling een bedrag op van

leden van Business Club Leiden.

gevraagd. In dit project werkt

EVEN VOORSTELLEN...

Xenia nauw samen met het LVC en

Stientje aan het
woord

Olivier. Leuk detail is dat Olivier om
de hoek ligt van de Kloosterpoort!
Het programma is nog niet definitief vastgesteld, maar de data

Vanuit de initiatiefgroep kwam

wel. Noteer vast in uw agenda:

De initiatiefgroep dronk met enige

het idee om in de maand augustus

zaterdag 7, 14, 21 en 28 augustus

regelmaat een kopje koffie in

concerten te organiseren ten bate

Xenia Muziekmiddagen van 16.00

NOROC in de Pieterskerkkoorsteeg.

van Xenia. Aan de concerten, die op

tot 20.00 uur. Via posters in de

In een gesprek met Ans de Graaf,

de binnenplaats van Olivier zullen

stad Leiden en de lokale kranten

die hier toen nog met haar man de

plaatsvinden, werken bekende

zal bekend worden gemaakt welke

scepter zwaaide, kwam ter sprake

artiesten en singer-songwriters

artiesten gaan optreden.

dat de initiatiefgroep op zoek was

mee. Bij de ingang van het cafe

We hopen op een goede opkomst

naar een jurist voor het bestuur

zal een donatie van € 5,- worden

en veel muzikaal plezier bij Olivier!

van de Stichting Xenia Hospice.

Waarom een hospice
voor jongeren?

afgestemd moet zijn op deze

blij mee is. Dit totaalbedrag was

leeftijdscategorie, rekeninghoudend

inclusief de € 10.500 die de veiling

met hun wensen en hulpvragen.

van de Business Club Leiden had

Hospices voor deze leeftijdsgroep

opgebracht.

Jongeren en jong volwassenen

bestaan in Nederland nog niet;

met een levensbedreigende ziekte

Xenia zal de eerste zijn!

verlangen bijzondere aandacht.
Door hun ziekte hebben zij in veel
gevallen intensieve, verpleegtechnische en medische zorg nodig. Het
is niet altijd mogelijk dat deze zorg
door familie en vrienden in de thuis-

Benefietvoorstelling
Jochem Myjer groot
succes!

situatie kan worden geboden. De

CO M I T É VA N A A N B E V E L I N G

Breedveld
aan het
woord

zorgverlening binnen een hospice

Op zondag 25 april was het zo ver;

kan in een huiselijke omgeving

een opgewonden publiek maakte

geboden worden en komt zo het

haar opwachting in de Leidse

‘dichtst bij thuis’.

Schouwburg om de voorstelling

Xenia is speciaal gericht op jongeren

‘De Rust Zelve; van Jochem Myjer

en jong volwassenen met een

bij te wonen. De zaal bruiste en

Ik heb volmondig het lidmaat-

leeftijd die kan variëren van 16

borrelde net zo hevig als de cabare-

schap van de Comité van Aanbe-

tot ongeveer 30 jaar. In Nederland

tier zelf! De sfeer zat er goed in en

veling van Xenia aanvaard omdat

kennen wij kinderhospices, voor

de voorstelling was fantastisch!

hospices een enorme aanwinst

kinderen in de leeftijd t/m 18

Na afloop werd initiatiefneemster

zijn in de zorg en omdat de zorg

jaar. Daarnaast zijn er de reguliere

Jacqueline Bouts op het podium

voor jongeren in een andere

hospices voor volwassenen. Wij

uitgenodigd om een cheque ter

omgeving moet plaatsvinden dan

zijn van mening dat de omgeving

waarde van € 19.500,- in ontvangst

die voor volwassenen. De zorg

en de benadering van jongeren

te nemen! Een geweldig resultaat

voor jongeren met een beperkte

met een levensbedreigende ziekte

waar Xenia ontzettend

levensverwachting gaat samen
met de meest hartverscheurende emoties die zich in de

Door tussenkomst van Ans, die

onderwerpen, maar ik zie het ook

geneeskunde voordoen. Alleen

een van mijn beste vriendinnen is,

als mijn taak over de volle breedte

de maximale deskundigheid

werd het eerste contact gelegd.

van onze gezamenlijke verantwoor-

en zorgvuldigheid zijn in staat

Na de kennismaking met Jacque-

delijkheid mee te denken en mee te

om de noodzakelijke zorg op te

line en Els was snel duidelijk dat ik

werken.

bouwen. De ambitie van Xenia

heel graag mijn tijd en energie wil

In het dagelijks leven werk ik als

om jongeren met een beperkte

inzetten voor Xenia. Het enthousi-

“concernjurist” bij de gemeente

levensverwachting een ‘thuis’ op

asme en de inzet van de initiatief-

Rijswijk. Bestuurlijke ervaring

maat te bieden spreekt mij zeer

groep hebben mij ook enthousiast

heb ik onder meer opgedaan als

aan. Ik zie het als een stimulerend

gemaakt voor Xenia. Ik hoop van

bestuurslid -en later secretaris-

initiatief en een voorbeeld van

harte dat we mogen slagen in ons

van het bestuur van de Vereniging

zorgvernieuwing. Het LUMC zal

doel een hospice te realiseren voor

van Eigenaren van het apparte-

waar nodig het initiatief steunen.

onze bijzondere doelgroep. Mijn

mentencomplex waar ik woon en

taak binnen het bestuur richt zich

als algemeen bestuurslid van de

F.C. Breedveld

in eerste instantie op juridische

Stichting LVC.

Voorzitter Raad van Bestuur LUMC

TEKST Cécile Bouts • VORMGEVING Guy Notten, De Boekenmakers

Sponsorbijdragen
Om de aanloopkosten van Xenia te kunnen bekostigen
zijn wij volledig afhankelijk van giften en sponsorbij-

Voor informatie kunt u terecht bij:

dragen. Met trots kunnen wij hierbij melding doen van

Jacqueline Bouts 06 53 81 27 39

ontvangen bijdragen in de afgelopen periode.

Lid van de initiatiefgroep

•

De volgende nieuwsbrief verschijnt

Aannemersbedrijf Lagerberg € 250,-

omstreeks september 2010
Particuliere donaties:
•

Mw.P.M.A. van Tussenbroek-Van der Wansem
Voorschoten

•

mw. A. Koole-Heymans Leiden

•

hr. H. Wiggers Leiderdorp

•

mw. De Nooij Alphen aan den Rijn

•

Damesfietsgroep “Tocht der tochten” uit Leiden,
gezamenlijke opbrengst fietsweekend juni € 145,bezoek onze website:
www.xeniahospice.nl

Allen hartelijk dank...

Uw gift, klein of groot, is van harte welkom op

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