Nieuwsbrief 1

Voorbereidingen Hospice Xenia
in volle gang!
In deze eerste nieuwsbrief willen wij u informeren
over de gang van zaken rondom de oprichting en
start van Hospice Xenia, een hospice voor jongeren
en jongvolwassenen in de stad Leiden. De nieuwsbrief zal elk kwartaal verschijnen en is bedoeld om u
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en u
te betrekken bij het proces.
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De initiatiefgroep
Initiatiefneemster Jacqueline Bouts liep al langere
tijd rond met het idee om een hospice, speciaal voor
jongeren en jongvolwassenen op te zetten. Vanuit
haar praktijk als kinderverpleegkundige wist ze hoe
belangrijk het was om juist voor ernstig zieke jeugd
een plek te creëren waar ze zich thuis konden voelen.
Jacqueline deelde haar gedachten met architect Piet
van Veen, en later ook met Els van Berkel, coördinator
netwerk palliatieve zorg. Beiden raakten enthousiast over de plannen van Jacqueline en gezamenlijk
gingen ze actief op pad om elk vanuit hun eigen
expertise een bijdrage te leveren aan het ontstaan
van een dergelijk hospice. In een latere fase werd de
initiatiefgroep uitgebreid met de komst van Erik van
Tussenbroek, architect.

Werkzaamheden
De initiatiefgroep kwam vanaf eind februari 2009
eens in de twee weken bij elkaar. Op de eerste plaats
werd er nagedacht over een naam voor het op te
richten hospice en viel de keuze op Xenia, het Griekse
woord voor gastvrijheid.
Andere onderwerpen waar de groep zich mee bezig
hield waren; het vinden van een geschikte locatie in
de stad Leiden, het schrijven van een business plan ,
het formeren van het bestuur, de oprichting van de
Stichting Xenia en de Stichting Vrienden van Xenia.

Oprichting van de stichting
Hospice Xenia
Op 2 april 2009 werd de stichting Hospice Xenia
opgericht; een belangrijk moment en een formeel
startschot. Vanaf dat moment begon alles steeds
vastere contouren te krijgen en leek het enthousiasme van de initiatiefgroep aanstekelijk. Steeds meer

mensen begonnen zich betrokken te voelen en een
actieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming
van Xenia.

Het bestuur
Het bestuur van de stichting Hospice Xenia
bestaat uit:
Voorzitter: Eduard van Bockel, lid Raad van Bestuur
Zorgbalans, Haarlem
Secretaris en penningmeester: Henk de Wilde,
Director Ernst & Young
Lynne Ball, kinderhematologe LUMC
Marian de Vries, geestelijk verzorger LUMC
Erik van Tussenbroek, architect

Folder
Samen met gemotiveerde vakmensen die hun expertise geheel kosteloos hebben ingezet, rolde er op 3
april een prachtige folder van de persen. Deze folder
is bedoeld voor relaties binnen het netwerk van het
hospice in oprichting en heeft tot doel organisaties
en particulieren te interesseren voor een financiële
of andere concrete bijdrage aan de daadwerkelijke
totstandkoming van Xenia.
Mocht u folders nodig hebben, dan kunt u deze
bestellen bij de initiatiefgroep door een email te
sturen aan info@xeniahospice.nl.

Website in de lucht!
Uiteraard heeft de stichting ook een eigen website.
Hier kunt u alle informatie over de gang van zaken
terug vinden.
www.xeniahospice.nl
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Comité van aanbeveling
De initiatiefgroep heeft inmiddels een aantal mensen
bereid gevonden om zitting te nemen in het comité
van aanbeveling. Uiteraard zijn ze hier heel verguld
mee! In het comité hebben zitting:
• Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66
• Else-Marie van den Eerenbeemt, familietherapeute en auteur
• Henri Lenferink, burgemeester van de
stad Leiden
• F. Breedveld, voorzitter van de Raad van Bestuur
van het LUMC
• Chris Verplancke, voorziter Business Club Leiden
• Jochem Myjer, cabaretier

Jongerenhospice in
Oxford, Engeland

Werkbezoek
Op 12 mei brachten Jacqueline en Els een
werkbezoek aan een jongerenhospice in Oxford.
Ook bezochten ze kinderhospices Mappa
Mundo in Rijswijk, de Pallieterburcht in Capelle
aan de IJssel en de (reguliere) hospices in Leiden
en Wassenaar. Tijdens deze bezoekjes deden
de initiatiefneemsters vooral veel inspiratie
op en werd hun beeld van hoe ze Xenia willen
vormgeven, alleen nog maar scherper.

Wat is bereikt tot nog toe?
Vanaf het begin van 2009, het moment waarop de
initiatiefgroep haar droom begon te realiseren, is
veel bereikt! Zelf ervaren ze het als een soort ‘flow’,
het lijkt allemaal vanzelf te gaan. Helemaal vanzelf
is het natuurlijk niet gegaan, want de groep heeft
tijd geïnvesteerd in alle voorbereidingen tot nu toe.
Dat dit tot mooie resultaten heeft geleid, is duidelijk.
Voor u nog even alles op een rij:
• de oprichting van 2 stichtingen
• de oprichting van het bestuur
• het maken en verspreiden van een folder
• het maken van een website
• het samenstellen van een comité van
aanbeveling
• het schrijven en uitvoeren van een ondernemingsplan
• het bereiken van heel veel netwerkpartners
• fondsenwerving
• het opdoen van kennis en inspiratie tijdens
werkbezoeken
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Fondsenwerving
Zonder fondsen en giften kan het Hospice voor
jongeren en jongvolwassenen Xenia, er niet komen!
Financiële steun van particulieren en organisaties die
het hospice een warm hart toedragen, is dan ook zeer
welkom.
De eerste giften zijn ontvangen en de heer J.A. Bouts
heeft met zijn gulle gift de ‘eerste steen’ gelegd voor
de verwezenlijking van Xenia; een plek waar ernstig
zieke jonge mensen zich thuis kunnen voelen en zorg
krijgen die bij ze past. Ook voor hun ouders en andere
naasten zal Xenia een warme plek kunnen zijn aan
wiens zorg zij hun geliefde kind met een gerust hart
kunnen overlaten.
Uw gift is van harte welkom op
rekeningnummer 11.40.56.803,
t.n.v. Stichting Vrienden van Xenia Hospice.
Voor informatie kunt u terecht bij de initiatiefgroep:
Jacqueline Bouts 06 – 53 81 27 39
Els van Berkel 06 – 10 81 39 63

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind november.
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