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IN DEZE NIEUWSBRIEF:

• Aandacht voor interieur en boek
Ashram College
• Eindejaarsfeest
Een prachtige opbrengst
Even voorstellen
• Theo
Botden
Rotary Oegstgeest Rhijngeest
• Sterren
stralen voor Xenia
Van de redactie
Op 10 oktober 2012 maakte
architect Erik van Tussenbroek
bekend dat de gemeente Leiden
vergunning afgaf voor de bouw
van Xeniahospice. Zoals bekend zal
de nieuwbouw verrijzen aan de
Kloosterpoort. De voorbereidingen
nemen (zoals altijd bij bouwprojec
ten) meer tijd in beslag dan wij

Het interieur van Xenia vraagt

Huis met een Hart

willen. Ook de fusie tussen SLS

bijzondere aandacht. Binnen Xenia

Toen Xenia werd opgericht was één

(onze verhuurder) en DUWO nam

is een interieurgroep inmiddels

van de ideeën het maken van een

enige tijd. Het zijn de redenen

bezig met het vormgeven van de

boek over Xenia. Het idee achter

waarom nog niet begonnen is met

ruimtes. Kleuren en materialen

Xenia, haar doelstellingen en vooral

de daadwerkelijke bouw.

dienen op elkaar afgestemd te zijn.

over de mensen waar Xenia voor is

Wij hopen voor 1 maart aan

De juiste plaats van de keuken.

én de grote groep mensen die

staande de eerste paal te slaan

De badkamers voor onze gasten,

vanaf het begin bij Xenia betrokken

waarna we in november 2013 de

kastruimte op de kamers en de

zijn. Dit boek is nog steeds verkrijg-

voordeur open kunnen zetten.

plaats van televisie, geluidsappara-

baar. U bestelt het door minimaal

tuur in de gastenverblijven. Het

€ 5,- over te maken op bankreke-

vraagt grote aandacht allemaal.

ningnummer 11.40.56.803, onder

In de volgende nieuwsbrief laten

vermelding van naam, adres,

we één van de leden van de

postcode en woonplaats. Zodra uw

interieurgroep aan het woord en

geld op onze rekening staat sturen

tonen wij u enige impressies van

wij u het boek toe.

het toekomstig interieur.

ASHRAM college in Alphen a/d Rijn
door de leerlingen georganiseerd
en er was van veel te genieten.
Er stonden levende standbeelden,
er kon worden gegokt in een heus
casino. Er werden etenswaren,
drankjes en snoep verkocht.

Opbrengst € 5800,Eindejaarsfeest

Een prachtige opbrengst

Eind december waren wij uitgeno-

Er werd gemusiceerd en gezongen

digd op het ASHRAM college in

en gedanst en er was een cabare-

Alphen a/d Rijn. Zoals ieder jaar

tier. Ook wij zongen kerstliederen

organiseerde de school haar

en het was reuzeleuk.

Kerst- en eindejaarsfeest met
opbrengst voor een goed doel.

De uiteindelijke opbrengst bedroeg

Het goede doel dit jaar was Xenia,

€ 5800,-. Wij zijn de school én de

door de leerlingen zelf voorgedra-

leerlingen bijzonder dankbaar.

gen. Er waren tal van activiteiten

Even voorstellen...

van de kosten van de inrichting van

Fondsenwerving was nieuw voor

Theo Botden

het hospice, voor de aanloopkosten

mij, maar ik moet zeggen dat ik het

ervan en voor de toekomstige

met veel plezier doe, zeker nu we

exploitatiekosten. Daar zijn forse

inmiddels binnen Xenia weten hoe

Met mijn 65 jaar ben ik de nestor

bedragen voor nodig: de inrichting

we de boodschap over de noodzaak

binnen het bestuur van Stichting
Vrienden van Xenia Hospice en

“Xenia verdient het!”

sinds december 2011 zet ik mij,

van Xenia op de juiste manier
kunnen brengen. Daardoor zien we
dat steeds meer fondsen, organisa

binnen dit bestuur, vooral in om

vraagt € 500.000, de aanloopkosten

ties, serviceclubs, kerken en privé

fondsen te werven voor de dekking

€ 100.000 en de exploitatiekosten

personen bereid zijn om Xenia

jaarlijks zo’n € 150.000.

financieel te steunen. Maar we

Om dit als vrijwilliger samen met

zullen er, ook in de toekomst,

de andere bestuursleden te

nog hard aan moeten trekken.

bewerkstelligen besteed ik,
tezamen met de overige werkzaam

In dat kader zie ik uit naar de

heden als bestuurslid, twee tot drie

samenwerking met jonge onder

dagen per week aan Xenia.

nemers die bereid zijn ons te
steunen bij het organiseren van

Met veel plezier

evenementen die Xenia financieel

Mijn achtergrond is ondernemer in

sterk moeten maken.

de IT en de ervaring die ik daar heb

Want Xenia verdient het!

opgedaan zet ik nu in bij Xenia.

Actie Rotary Oegstgeest Rhijngeest

“Sterren stralen voor Xenia”

in de Kempenaerstraat sloegen de

In december organiseerde Rotary

handen ineen met de Rotary.

Tot aan de zomer is de wijn

Oegstgeest Rhijngeest een aantal

Op 15 december hielden winkeliers,

nog te koop bij Het Wijnhuis,

activiteiten voor Xenia in Oegst-

kunstenaars en Rotary een Mont-

Kempenaerstraat, Oegstgeest.

geest. De actie kreeg de naam

martre-event met hapjes en

“Sterren stralen voor Xenia”.

drankjes, modeshows, kunstschil-

Wat is Xenia

Zo was in de Kempenaerstraat

ders en een veiling.

Xenia is in 2009 opgericht om
jongeren met een levensbedrei-

een kerstboom met een chalet

gende ziekte onderdak te bieden.

bijdrage aan Xenia of het kopen

Wijn met Xenia etiket
nog steeds te koop

van een kerstkaart symbolisch een

Het Wijnhuis verkocht zowel in de

hebben deze jongeren bijzondere

lampje kon aansteken.

winkel als bij het chalet rode en

aandacht nodig en in veel gevallen

Leden van de Rotary zetten zich

witte wijn met een speciaal Xenia

intensieve verpleegkundige- en

gedurende de hele maand, zowel in

etiket waarvan per verkochte fles

medische zorg. Deze zorg kan niet

de Kempenaerstraat als aan de

wijn een deel naar Xenia gaat. Deze

in alle gevallen door familie en

Lange Voort, in weer en wind in om

wijnen zijn ook in 2013 te koop.

vrienden worden gegeven. Xenia

geld op te halen. Enkele winkeliers

Ook werden op beide locaties

richt zich op jongeren en jong

oliebollen verkocht. De levende

volwassenen in leeftijd variërend

kerststal op 22 december met o.a.

van 16 tot ongeveer 35 jaar.

schapen van Henk Heemskerk trok

Wij menen dat de woonomgeving

grote belangstelling.

én de benadering van jongeren met

De belangstelling voor alle activi-

een levensbedreigende ziekte

teiten was groot. Wij zijn heel blij

afgestemd moeten zijn op deze

met dit waardevolle initiatief en

leeftijdscategorie en dat er reke-

het enthousiasme van ieder die

ning moet worden gehouden met

zich in Oegstgeest inzet voor Xenia!

hun wensen en hulpvragen.

geplaatst waar men door een

Door de aard van hun ziekte

De zorgverlening binnen Xenia
(Foto’s: Wil van Elk)

komt dicht bij die van thuis.
Opening: november 2013.
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Donaties/Fondsenwerving
Dat Xenia langzamerhand bekend begint te raken weten

Onlangs tekenden Xenia en thuiszorgorganisatie

we, maar dat Xenia ook in het oosten van het land op

ActiVite een samenwerkingsovereenkomst.

sympathie mag rekenen wisten we tot voor kort niet.

Dit betekent zoveel als dat ActiVite de professionele

Mevrouw Miny Kamphuis uit Geesteren (tussen Zutphen

zorg binnen Xenia gaat leveren.

en Enschede) is, net als merouw Pijnacker uit Lisse en de
Ladies Circle Voorschoten, een actie gestart rondom de

Daarnaast wordt door het projectmanagement van Xenia

DE punten. Wij ‘kopen’ er een mooi servies van en de

gewerkt aan het zgn. vrijwilligersbeleid, gericht op de

dingen die zoal nodig zijn in het grote huishouden dat

zorg voor jongvolwassenen. Ook werken de projectmana-

Xenia heet.

gers, samen met mensen uit het veld, aan het opzetten
van een scholingsplan voor de medewerkers van Xenia.

De clientèle van Yasmin’s Haarstudio deden ook weer
een flinke duit in het zakje. Xenia is ontzettend blij met

Het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)

alle aandacht en bijdragen.

neemt, voor een periode van 3 jaar, een deel van de
kosten van het projectmanagement op zich. Xenia is,

In november 2012 vond voor de derde keer een

het spreekt vanzelf, ontzettend blij met deze afspraken.

wijnverkoop met veiling plaats, georganiseerd door
Rotary Leiderdorp. Ook voor de derde (maar laatste keer)
was Xenia het goede doel (waarop gedronken werd).
Xenia is Rotary Leiderdorp dankbaar voor 3 jaar steun.
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Dat Leiderdorp Xenia goedgezind is mag blijken uit
de donatie van Lions Leiderdorp. Lions Leiderdorp
organiseerde een wijnproefavond voor bedrijven.
De avond leverde € 4000,- op.
Op 4 april aanstaande vindt voor de derde keer het
Boksgala plaats. Plaats van handeling is het beroemde
hotel Huis ter Duin. Deze avond wordt georganiseerd
door Lions Noordwijk.
De volledige opbrengst gaat naar Xenia. In de volgende
nieuwsbrief doen wij uitgebreid verslag van de avond.

Uw gift is van harte welkom op
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