✁
Aan de hulp die wij u thuis bieden zijn geen
kosten verbonden. Een bijdrage voor onze
inzet is echter zeer welkom. Bij het hospice
ligt het anders, voor uw verblijf wordt een
eigen bijdrage gevraagd. Hiervoor ontvangt
u maaltijden, koffie en thee (ook voor
bezoek), gebruik van tv-internet. Inbegrepen is ook linnengoed en het verzorgen van
de was. De coördinator kan u informeren
over de hoogte van de bijdrage. De meeste
zorgverzekeraars vergoeden dit bedrag voor
een bepaalde termijn.

Door ondertekening geeft u toestemming aan Stichting De Cirkel te Raalte om conform uw keuze (A of B) een incasso-opdracht naar uw bank te sturen,
waarmee het door u aangegeven bedrag van uw rekening wordt geboekt. U ontvangt bij elke incasso vooraf bericht.
* A. t.g.v. De Cirkel, het in stand houden van de stichting.
** B. t.g.v. De Cirkel vrienden/vrijwilligers, extra activiteiten, training, waarderingspresentje e.d.
Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving kunt u dat door uw bank laten terugboeken.

Giften, donaties en sponsoring

groep zet zich in om d.m.v. acties geld
in te zamelen voor De Cirkel, maar met
name voor de vele vrijwilligers. Zo kunnen
wij hen een steuntje in de rug geven, zodat
zij hun bijzondere werk met enthousiasme
blijven doen en daarmee de terminale
zorg continueren. Kijk op de website
www.decirkelraalte.nl hoe u ons kunt
steunen. U kunt digitaal doneren, maar
het is ook mogelijk een donatie te doen
via de aangehechte antwoordstrook.
Giften zijn soms financieel aftrekbaar.
Informatie hierover vind u op onze
website www.decirkelraalte.nl.

De Cirkel
‘Aandacht
voor het leven
in de laatste
levensfase’

Financiële steun is belangrijk. Giften, donaties maar ook sponsoring zijn voor Stichting
De Cirkel onmisbaar. Onze Vriendenwerk-

MEER
INFORMATIE
Wilt u meer weten
over de zorg thuis
of in het hospice,
neem dan contact
op met één van de
coördinatoren

OPEN DAG

Altijd de eerste
zaterdag van juni.
Iedereen is van
harte welkom.

Warme
en
persoonlijke
zorg
passend
bij uw
wensen

Liefdevol
Troostrijk
Deskundig

06 201 344 61 of
06 274 080 72.

Stichting De Cirkel
Monumentstraat 57b, 8102 AK Raalte
Tel.: 0572-365755
e-mail: info@decirkelraalte.nl
website:www.decirkelraalte.nl

Stichting De Cirkel is een organisatie voor zorg
in de laatste levensfase, thuis in Midden-Salland
of in het hospice in Raalte.
www.decirkelraalte.nl

✁

2. Ik maak zelf € ...............,....... over naar rekening NL 16 RABO 0113 0618 03 t.n.v. Stichting De Cirkel voor *A /**B.

1. Ik machtig de Stichting De Cirkel tot wederopzegging om jaarlijks € ...............,....... van mijn rekening af te schrijven *A/**B.

Ik wil graag een financiële bijdrage leveren. Daarbij kies ik voor de volgende mogelijkheid:

Uw steun is belangrijk!

Kosten
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Postcode en plaats:.............................................................................................

- Een zoon en schoondochter -

Naam:...................................................................................................

- Fam.G. -

E-mail:.................................................................................................................

‘Het hospice was voor ons een “warm bad”. Het is zo fijn te ervaren dat de
stervende zo liefdevol wordt verzorgd. Alle tijd en rust wordt geboden om bij
hem te kunnen zijn. Hulde voor alle lieve mensen om hem (en ons) heen.’

✁

‘Wij zijn zeer dankbaar dat onze vader thuis kon sterven, mede door
de manier waarop De Cirkel de zorg rond de nachten heeft ondersteund.
Wij hebben het contact als warm en begripvol ervaren.’

Adres:..................................................................................................

hiervoor blijft de professionele thuiszorg verantwoordelijk.

Om uw donatie t.g.v. stichting De Cirkel (*A/**B) te incasseren, IBAN NL:....................................................

Ze nemen geen verpleegkundige taken over,

Handtekening:.....................................................................................................

Onze vrijwilligers zijn geschoold en ervaren in het bieden van ondersteuning.

Datum:..................................................................................................

Ons hospice is er in principe voor iedereen
voor wie het levenseinde nadert. Uw arts
moet hebben ingeschat dat uw levensverwachting beperkt is tot maximaal 3
maanden. Wij richten ons in eerste
instantie op de ruime regio rond Raalte,
Olst en Wijhe. Woont u hier niet, maar
heeft u bijvoorbeeld familie in de regio,
dan bent u ook welkom. U kunt zich rechtstreeks bij één van onze coördinatoren
aanmelden. Ook kan de thuiszorg, uw arts,
ziekenhuis of andere hulpverlener u bij ons
aanmelden. De coördinator zal contact met
u opnemen voor een nadere kennismaking.

(ANBI-RSIN 816096776) aangemerkt.

Wanneer uw levensverwachting beperkt is
(ca. 3 maanden) en u woont in de gemeente
Raalte met al haar buurtdorpen, of in Wijhe
of Haarle, dan kunnen wij hulp bieden bij
u thuis. Hulp aanvragen kan rechtstreeks
via één van de coördinatoren, de thuiszorg, huisarts of andere hulpverleners.
Wij nemen dan contact met u op om bij u
thuis kennis te maken. En overleggen met u
welke zorg geboden kan worden. Zorginzet
door onze vrijwilligers is op korte termijn te
realiseren, vaak nog dezelfde dag.

Wie komt in aanmerking?

U kunt deze antwoordstrook sturen naar Monumentstraat 57b, 8102 AK Raalte.

Wie komt in aanmerking?

Het hospice is een kleinschalige voorziening
waar u in een warme en huiselijke omgeving
in alle rust en veiligheid kunt verblijven
tijdens uw laatste levensfase. Wij hebben
plaats voor 4 gasten. Ons streven is om het
voor u ‘bijna zoals thuis’ te laten zijn. Iedere
gast heeft een eigen kamer en kan deze zo
persoonlijk mogelijk aankleden. Het gebruik
van de familiekamer, huiskamer en keuken
is gezamenlijk. De familie-/stiltekamer is
beschikbaar voor momenten waarop meer
behoefte is aan privacy.
Familie en vrienden zijn altijd welkom.
Centraal staat de kwaliteit van leven met
aandacht en tijd voor u en uw naasten. De
professionele thuiszorg komt voor de verpleegkundige taken en is direct oproepbaar.
Uw eigen huisarts is verantwoordelijk voor
het medische deel van uw zorg. Wanneer
dit bijv. door een te grote afstand niet

mogelijk is, zal na overleg een huisarts uit
Raalte de zorg overnemen.
De coördinator van het hospice is er voor
de dagelijkse leiding en regelt de inzet
van de professionele zorg.

Het is ook mogelijk om digitaal een bedrag te doneren. Ga daarvoor naar de website www.decirkelraalte.nl
U vindt daar onder ‘DONATIE’ het donatieformulier en de iDeal betaalbutton.

Als het moment dan toch daar is,
kan het fijn zijn te weten dat Stichting
De Cirkel bij u thuis of in het hospice
in Raalte, terminale zorg kan bieden.
‘Er zijn’ voor de terminaal zieke en zijn
naasten is daarbij ons belangrijkste
uitgangspunt.

Thuis zorgen voor een terminaal zieke
is vaak zwaar. De voorbereiding op het
afscheid en het voortdurend klaar moeten
staan, vaak ook in de nacht, vraagt veel
van de naasten. Stichting De Cirkel kan bij
u thuis hulp bieden. Onze vrijwilligers kunnen taken van de naasten/mantelzorgers
overnemen, hen de ruimte bieden om rust
te nemen. Dit kan door een hele nacht te
waken of een dagdeel aanwezig te zijn. In
overleg met u spreken we passende zorg af.

ZORG HOSPICE

Stichting De Cirkel is door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling
Zie www.decirkelraalte.nl.

ZORG THUIS

Wij danken u voor uw bijdrage.

Staat u er wel eens
bij stil, de laatste
levensfase van u
of van een naaste?

18-03-19 16:05
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