
Een steentje bijdragen 
 

“Een paar jaar geleden lag mijn lieve schoonzusje op sterven. Dat was mijn eerste 
kennismaking met het hospice. Ik was nogal aarzelend, want waarom kon ze niet 
gewoon thuisblijven? Het was duidelijk niet mijn keuze, maar ik had het volkomen 
mis. Voor mijn schoonzus was het geweldig. De sfeer, de rust, de liefde, de zorg-
zaamheid. Elke dag van de week en ieder uur van de dag. Mijn broer, de kinderen, 
de familie. We waren altijd welkom. We konden juist alle aandacht aan haar  
geven, om wie het allemaal ging. Voor mij was deze kennismaking de reden om 
ook actief te worden bij De Cirkel. Als donateur en bestuurslid van De Vrienden 
van De Cirkel wil ik mijn steentje bijdragen aan dit mooie werk.” 
Marian 
 
 
Wordt Vriend van de Cirkel 
 

De Vrienden van De Cirkel willen dat deze mooie hulpverlening mogelijk blijft.  
Dat voldoende mensen worden opgeleid en bijgeschoold. Dat er nog meer faciliteiten 
zijn om een troostrijke omgeving te creëren. Daar zetten de vrienden zich met hart en 
ziel voor in en daar komen zij ook voor in actie. Wij zoeken mensen en organisaties; 
vrienden die het werk van De Cirkel een warm hart toedragen en willen steunen.  
 
Wilt u ook helpen? Dat kan op  
vele manieren en daar vertellen  
wij graag over. U kunt contact  
met ons opnemen via  
vrienden@decirkelraalte.nl   
of rechtstreeks met een  
bestuurslid van de Vrienden.  
Adres en telefoonnummer van  
de secretaris vindt u op 
www.decirkelraalte.nl  
bij “organisatie” en vervolgens 
“Vrienden van De Cirkel”. 
Uw gift is van harte welkom op:  
NL98 RABO 0120 6187 61  
tnv Vrienden van De Cirkel Raalte. 
  

Stichting Vrienden van De Cirkel  
is ANBI-gecertificeerd. Giften, gedaan 
aan ANBI-instellingen, zijn aftrekbaar 
van het belastbaar inkomen.  
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Vrienden van De Cirkel ondersteunen De Cirkel; de terminale zorginstelling  

voor ondersteuning thuis of in het Hospice voor Midden Salland 
 ᴑ Samen met professionele zorgverleners bieden vrijwilligers  
  van De Cirkel zorg aan mensen in hun laatste levensfase en 
  aan hun naasten 
 ᴑ   Opleiding en bijscholing van vrijwilligers is nodig 
 ᴑ  Extra ondersteuning en uw hulp is noodzakelijk 
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Een hospice 
 

Een huis waar mensen overlijden.  
Dat klinkt somber en verdrietig.  
Maar is het dat ook? Bij De Cirkel  
weten ze dat de juiste omschrijving  
eerder zorgzaam en deskundig is. 
De vrijwilligers van De Cirkel nemen  
met veel liefde en toewijding een 
groot deel van de zware taken over. 
Of dat nu in het hospice is, of gewoon 
thuis. Zij weten wat op welk moment 
nodig is en zijn opgeleid om het juiste 
te doen. Je kunt op hen vertrouwen. 
Hun zorg en aandacht is volledig  
gericht op de persoonlijke wensen van 
alle betrokkenen.  
Als het nodig is, zijn de vrijwilligers  
van De Cirkel er. Je hoeft dus nooit 
alleen te zijn. Ze zorgen ervoor dat het 
je aan niets ontbreekt.  
Een verblijf in het hospice voelt alsof 
je thuis bent. Met jouw lievelingsspul-
len en lievelingsmuziek om je heen.  
En iedereen is elk moment van de dag 
welkom. 

Ooit krijgen we er allemaal mee te maken … 
 

... met iemand voor wie het einde van zijn leven  
nadert en die we niet willen missen. Niets is dan goed 
genoeg. Je hebt er alles voor over om die laatste 
maanden of weken zo warm en persoonlijk mogelijk  
te laten zijn. Dichtbij, met veel liefde en aandacht.  
Met zo min mogelijk ongemakken. Maar je weet ook 
dat jij er niet elke minuut van de dag kan zijn.  
En zorgverlof lost wel iets op, maar niet alles.  
Lichamelijke verzorging is zwaar. Maar de emotionele 
begeleiding naar de dood is nog veel zwaarder.  
Hulp en ondersteuning, thuis of in het hospice,  
willen de vrijwilligers van De Cirkel graag bieden. 

Zorg in hospice 
 

“Mijn man, onze vader en opa verbleef drie maanden in het hospice. Wat een 
vriendelijkheid en een gastvrijheid hebben wij van Riek, alle vrijwilligers en de 
thuiszorg mogen ontvangen. Die liefdevolle zorg had een bijzonder resultaat.  
We waren erop voorbereid dat we afscheid moesten nemen van vader, maar  

 zagen hem weer opknappen! Ook voor 
 onszelf was het hospice bijzonder.  
 Altijd stond iedereen klaar voor een 
 praatje, een arm om onze schouder of 
 om mee te denken. Op elk moment van 
 de dag kon je binnen vallen.  
 Toen vader weer terugging naar het 
 verpleeghuis moesten we afscheid  
 nemen van het hospice. Dat was voor 
 ons allen een moeilijk moment.  
 Na vijf maanden is mijn man en onze 
 vader rustig ingeslapen. Wij hebben aan 
 alle zorg die we van het hospice hebben 
 gekregen zeer prettige en dankbare  
 herinneringen.” 
 Familie Warffemius 
 

 Als zorg thuis niet meer kan  en  
 u wilt gebruikmaken van het  
 “bijna thuis huis”, Hospice De Cirkel, 
 gevestigd in Raalte, dan kunt u  
 rechtstreeks contact opnemen met  
 de  coördinator.  
 Terminale Zorg Hospice:  
 06 20134461 of 0572 - 365755 

Zorg thuis 
 

“Na overleg met de coördinator stonden opvallend snel vrijwilligers klaar om het 
grootste gedeelte van de nachtzorg in te vullen. Hun aanwezigheid gaf onze Pa 
vooral een gevoel van veiligheid. Daardoor kon hij rustig gaan slapen, zei hij.  
Hij was ze enorm dankbaar. Hun luisterend oor, hun rust en warmte, hun       
zorgzaamheid en alertheid maakten dat hij niet opzag tegen de nacht. Voor ons 
(echtgenote en kinderen) waren de vrijwilligers een belangrijke schakel in de  
verzorging van onze Pa. Samen met thuiszorg en familie konden we zo de 24-uurs 
zorg sluitend maken. En daarmee konden we zijn wens waarmaken.  
Hij kon thuisblijven in zijn laatste levensfase.” 
Ans (dochter) 
Is voor u thuisondersteuning welkom dan kunt u hierover contact opnemen met  
een van de coördinatoren: Terminale Zorg Thuis: 06 25397785 - 06 27408072 


