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Moresocial

Hospice Bardo 15 jaar

Eind 2001 opende Hospice
Bardo Hoofddorp de deuren
voor haar eerste gasten.
Het was de kroon op het werk
van de initiatiefneemsters
Neeltje Zoet samen met Toos
van der Kamp met een aantal
andere enthousiaste pioniers.
In 15 jaar is Bardo
uitgegroeid tot een begrip
voor palliatieve zorg met een
hoog huislijk gevoel.

B

ardo startte kleinschalig op een tijdelijke locatie in Bornholm, die pas na 10 jaar kon worden verruild voor een warm
ingericht pand in het centrum van Hoofddorp. De sfeer
bij binnenkomst is gezellig, uitnodigend en huiselijk; niets dat ziek zijn
en sterven uitstraalt. In tegendeel; hier wordt intens geleefd en volop
genoten, ondanks het besef dat het moment van overlijden nabij is.
Anna Paternotte (bestuurslid Stichting Vrienden van Hospice Bardo)
en Willeke van Uden (PR & Communicatie Bardo) praten met veel
betrokkenheid en enthousiasme, waarbij geen moment over patiënten
wordt gesproken, maar over gasten.

Drie hoofdtaken
‘Onze functie als hospice is het bekendst’, vertelt Willeke. ‘In Bardo
Hospice wordt 24 uur per dag professionele, palliatieve zorg geboden
door een team van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. Het Leerhuis is de ruimte waar scholingen en bijeenkomsten worden gehouden
voor zorgprofessionals en mantelzorgers. De laatste functie is “Ondersteuning thuis”. Een fysieke, huislijk en gezellig ingerichte ruimte, die
wordt gebruikt voor inloopochtenden. Je kunt hier terecht voor allerlei
activiteiten, voor gesprekken met gespecialiseerd verpleegkundigen,
maar waar ook psycho-sociale ondersteuning wordt geboden.’
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“Bardo is al drie keer trouwlocatie
geweest, wij stellen alles in het werk om
‘laatste wensen’ mogelijk te maken.”

Het leven staat centraal: met warmte, liefde
en genegenheid
Maar liefst 170 vrijwilligers en een professionele (medische) staf, zetten zich dagelijks tomeloos in om het hun
gasten naar de zin te maken. Daar faciliteren we in’, aldus
Willeke. ‘Bardo is al drie keer trouwlocatie geweest, wij
stellen alles in het werk om ‘laatste wensen’ mogelijk te
maken. Ruim 1.000 gasten zijn de afgelopen 15 jaar in
Bardo begeleid, een zelfde aantal werd ondersteuning
thuis gegeven’.

Duurzaam
Bij kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg hoort duurzaamheid in bedrijfsvoering. Bardo ontwikkelt daarom
activiteiten ter financiering van eigen zonnepanelen.
Onlangs werd bij een golfactiviteit ruim € 40.000 opgehaald voor dat doel. Op de foto wijzen Anna Paternotte
en Willeke van Uden (R) waar de zonnepanelen moeten
komen. In december sluit Bardo haar feestjaar af met
iets lekkers voor haar gasten en personeel op haar 15e
verjaardag.

Stichting Vrienden van Hospice Bardo
Naast de Stichting Bardo, is er een aparte stichting
Vrienden van Hospice Bardo, waarvan Anna Paternotte
bestuurslid is. Anna: ‘de stichting ziet er op toe, dat er,
waar het draait om specialistische kennis en ervaring,
voldoende middelen zijn voor Bardo, om de zorg op
dit hoge niveau te kunnen bieden aan haar gasten en
de medische staf. Het bestuur van de stichting zoekt
daarom naar bedrijven of particulieren die voor een
periode van 3 jaar Bardo met minimaal € 1.000 per
jaar willen steunen. Zo kan Bardo voorop blijven
lopen en haar omgeving en gasten de zorg bieden die
zo hard nodig is, juist ook in de toekomst’.
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Betekenis Bardo
De term ‘Bardo’ komt uit het Tibetaans
boeddhisme waar men er van uitgaat dat
er in het leven meerdere overgangsfases
(zogenaamde bardo’s) zijn. De letterlijke
betekenis is ‘tussen twee’. De naam Bardo
is met zorg gekozen, waarbij het accent
gelegd wordt op de kwaliteit van leven in
de laatste fase.
www.hospicebardo.nl
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Kaschka Jewellery is het sieradenmerk van ontwerpster Kaschka Bueker.
De collecties zijn van hoogwaardige kwaliteit, 925 sterling zilver of verguld/verzilverd.
Bij deze ringen krijg je drie inlays cadeau. Met deze wisselbare inlays creëer je steeds
een andere look. Change your color, change your style! Je kunt kiezen uit 16 pure
kleuren. Dit wordt binnenkort uitgebreid naar 20.
De sieraden worden op ambachtelijke wijze gemaakt en zijn stoer, elegant en klassiek.
Neem een kijkje op de website en bewonder de prachtige handgemaakte kettingen,
ringen, oorbellen en armbanden. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar
www.kaschka.nl

