NIEUWSBRIEF – 15 juli 2020
Een zomer met bloemen en vogels
De zomer is begonnen! Bloemen en vogelhuisjes sieren de tuin van het
hospice. De nieuwe locatie is fantastisch, een plek waar gasten en
vrijwilligers echt het beste van de laatste fase van het leven van de gasten
kunnen maken. Ook kan het bestuur van Vrijwillige hulpdienst de
Kruimelschaar – waar hospice Casa Vera een afdeling van is - voortaan
vergaderen in de oude villa.
Het hospice draait inmiddels weer op volle kracht,
de drie gastenkamers mogen allemaal gebruikt
worden. Dit vereist een groot aantal vrijwilligers.
Gelukkig zijn deze er ook, maar nieuwe mensen zijn
welkom.
Overweegt
u
dit
bijzondere
vrijwilligerswerk te doen? Neem contact op met
een van de coördinatoren, voor meer informatie,
bel 06-23795462.
Het bestuur de Kruimelschaar en de coördinatoren en vrijwilligers van Hospice
Casa Vera wensen u een fijne en veilige zomervakantie!

Oranje Fonds steunt hospice Casa Vera met 5.000 euro
Het Oranje Fonds heeft maar liefst 5.000 euro geschonken aan ons hospice. Met het
geld is de tuin voor een deel gefinancierd. Hoveniers Hekkert, Van Triest, Vos en
installatiebedrijf Grevengoed, allemaal uit Epe, hebben de tuin inmiddels al
aangelegd, ook met flinke korting. Ook hebben zij mooie bloemen geplant, zoals op
de foto hierboven te zien is. Uiteraard is iedereen heel erg dankbaar voor de steun
van het Oranje Fonds. Steun is nog steeds welkom. Want de exploitatie van het
hospice, een non-profit organisatie, volledig draaiend op vrijwilligers, zal de eerste jaren nog uitdagend
zijn. Meer weten? Helpen? Neem contact op met Dick Koster, 06-53331981 of de penningmeester
Herman Reurink, 0578-615640.

Steun uit de samenleving
Een vrijwillige zorgorganisatie springt niet altijd even
veel in het oog als een reguliere zorgorganisatie, dat
merkten de vrijwilligers van het hospice wel tijdens de
pandemie. Gelukkig bleven zij toch niet onopgemerkt.
Zo bezorgden de medewerkers van Etos Epe goodiebags
voor de vrijwilligers en brachten Geke Kegelaar en
Jolanda Godvliet bossen tulpen naar het hospice.
Dit werd zeer gewaardeerd door de vrijwilligers,

nogmaals bedankt!

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar beerdkroeze@gmail.com met als onderwerp
‘nieuwsbrief hospice’.

Afdelingen Algemene Hulpdienst en Vervoer van de Kruimelschaar weer gestart
De afdelingen Algemene Hulpdienst en Vervoer van de Kruimelschaar
zijn weer gestart. De chauffeurs van Vervoer zijn sinds 1 juli weer
gestart. De vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst gaan per
vandaag (15 juli) weer van start. Mits zij dit zelf ook willen.
Wel zijn er nog wat maatregelen van kracht. Er wordt altijd 1,5 meter
afstand gehouden. En bij Vervoer mag maximaal 1 persoon per keer
mee. Van tevoren wordt ook naar de gezondheid gevraagd. En er zijn
eventueel mondkapjes aanwezig. Een rit nodig? Bel 06-23132456. Een
van de coördinatoren regelt dan een chauffeur.
Bij de afdeling vervoer zijn op dit moment genoeg vrijwilligers aan het werk. De algemene hulpdienst van
de Kruimelschaar kan nog wel coördinatoren gebruiken. Bel voor meer informatie hierover met 0610135980. Kijk voor meer info ook eens op www.kruimelschaar.nl

Repair Café gaat na de zomer weer van start
Het ziet ernaar uit dat ook het Repair Café weer van start kan gaan.
De eerst volgende editie staat gepland op zaterdag 12 september in
de Bloemfontein aan de De Wetstraat 12c in Vaassen. Uiteraard met
gepaste afstand. De volgende data en plaatsen zijn: 10 oktober in
het Kulturhus EGW in Epe, 14 november in de Hezebrink in Emst
En 12 december 2020 in het Kulturhus in Oene. Dus, iets kapot? Gooi het niet weg maar kom naar het
Repair Café. Goed voor het milieu en de portemonnee!

Nog een paar plaatjes van de nieuwe locatie van het hospice om af te sluiten!
< Een van de
gastenkamers
van binnen

Ontspanning in de woonkamer in de oude villa
aan de Quickbornlaan in Epe >

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar beerdkroeze@gmail.com met als onderwerp
‘nieuwsbrief hospice’.

