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Door Alida van der Hout, algemeen coördinator

We brengen u in deze nieuwsbrief graag op de hoogte over de stand van zaken van de verbouwing. Wat is er veel gebeurd 
sinds de start in februari!

Nieuwsbrief Verbouwing – juli 2022

Het nieuwe gedeelte staat als een huis: twee mooie nieuwe kamers met een eigen badkamer en een vergaderruimte op 
de ‘zolder’. De nieuwbouw is bijna klaar. Twee bestaande kamers zijn kleiner gemaakt, zodat er een gang naar het nieuwe 
gedeelte is ontstaan. Deze kamers zijn voorzien van een fris laagje verf en nieuwe vloerbedekking. De kamers zijn inmiddels 
weer in gebruik genomen. 
Twee gasten zijn overgeplaatst naar deze kamers. Daarna zijn twee andere bestaande kamers  opgeknapt en hebben een 
compleet nieuwe uitstraling gekregen.
 
Intussen is de spoelkeuken voorzien van een nieuwe vloer. Dat had nogal wat voeten in de aarde, omdat alles (incl. wasma-
chine en droger) er uit moest voor een periode van twee weken. De was is in die tijd thuis gedaan door de medewerkers. 
Gaaf die bereidheid om het SAMEN op te lossen! De inhoud van de linnenkast is tijdelijk verdeeld over andere kasten/
ruimten. Op een lijst stond precies wat je waar kon vinden. De spoelkeuken is ook geverfd en heringericht. 
 
Het is een gezellige drukte in het hospice, waar de gasten en familie gelukkig weinig hinder van ondervinden. Samen 
aan dit project werken verbindt de medewerkers. Nieuwe talenten zijn ontdekt: wat hebben veel vrijwilligers handige 
familieleden.

Er is een sjouwploeg van externe vrijwilligers 
in het leven geroepen om meubels e.d. te ver-
plaatsen. Zij worden met enige regelmaat in-
gezet. Het verfwerk van de bestaande bouw 
wordt door een steeds wisselende groep ex-
terne ‘verfvrijwilligers’ gedaan. Ze worden on-
dersteund door professionals. Er is een aantal 
klussers, die regelmatig wordt opgetrommeld 
om kleine werkzaamheden te verrichten. 

Hospice Nijkerk en omstreken 
www.hospicenijkerk.nl
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Er is een tijdelijke keuken ingericht in één van de vrijge-
komen kamers. (foto 9) De keuken wordt vervangen en 

de familiekamer en eetkamer opgeknapt en heringericht. 
Als laatste wordt het kantoor van de verpleegkundigen 
overgeplaatst naar de gastenkamer bij de entree en krijgt 
het opkamertje een andere bestemming. 
Zodra de benedenverdieping klaar is gaan we in septem-
ber boven aan de slag om daar de trainingsruimte, slaap-
wachtruimte, logeerkamer en kantoren te voorzien van een 
fris verflaagje en nieuwe vloerbedekking.  

We zijn dankbaar dat de verbouwing tot dusver voorspoedig 
verloopt en we ervaren weer eens dat het hospice gedra-
gen wordt door de gemeenschap; zoveel vrijwilligers die zich 
voor dit project inzetten!

We kunnen op alle gebieden tijdens de verbouwing nog vrij-
willigers gebruiken. Wees welkom om je aan te melden bij 
info@hospicenijkerk.nl.

Verbouwplannen zijn nu werk in uitvoering
Door Evert Nagel, 
voorzitter Stichting Hospice Nijkerk e.o.

In de Nieuwsbrief van begin dit jaar 
werd gemeld dat de verbouwing van 
het hospice aanstaande was. Inmid-
dels zijn we een aantal maanden 
verder en is er al heel veel gebeurd. 
Op het moment van schrijven loopt 
alles nog volgens de planning. En 
wij hopen dat bij het verschijnen 
van deze nieuwsbrief de aanbouw 
zo goed als gereed is en er al een 
begin is gemaakt met het reno-
veren en verduurzamen van alle 
bestaande ruimten. 
 
In de aanbouw komen twee 
nieuwe gastenkamers met 
een sluisfunctie. Tijdens de 
coronaperiode waren gas-

tenkamers zonder ‘sluis-
functie’ echt een gemis 

omdat er geen isolatieverpleging mo-
gelijk was. In de nieuwe situatie is dat 
dan wel mogelijk.
 
Bij het renoveren en verduurzamen van 
het huidige pand wordt de ruimte ook 
anders ingedeeld. De keuken zal wor-
den vernieuwd en zal dan uitsluitend 
als ‘keuken’ worden gebruikt en niet 
meer als ‘keuken en eetkamer’. Daar-
voor was deze eigenlijk te benauwd. 
De huidige familiekamer wordt de eet-
kamer. Twee van de huidige oude gas-
tenkamers krijgen een andere functie. 
Eén van de oude gastenkamers wordt 
de nieuwe familiekamer en de andere 
gastenkamer wordt een ruimte voor 
het personeel. Momenteel zit een ver-
pleegkundige in een klein opkamertje 
zonder daglicht en dat is niet meer van 
deze tijd. En zo krijgen verpleegkundi-
gen, coördinatoren en zorgvrijwilligers 

straks meer ruimte en een fijnere plek 
om te werken.

Ondertussen is het voor het personeel 
en de vrijwilligers tijdens de verbou-
wing een hectische tijd. U leest hier 
meer over in het artikel van Alida van 
der Hout. Als bestuur hebben we veel 
waardering voor onze medewerkers 
en de vele vrijwilligers voor hun inzet 
in deze extra drukke periode. Was het 
tijdens de coronaperiode soms al een 
hectische tijd, dan is dat nu tijdens de 
verbouwing zeker zo. Iedere keer gaan 
dingen weer anders, er wordt veel 
flexibiliteit gevraagd en veelal ook ex-
tra inzet. En dit alles terwijl de overlast 
voor onze gasten tot een minimum  
moet worden beperkt. 

Voor een verbouwing moeten uiter-
aard ook de nodige financiële mid-



 
 

•••••   3

Financiën rondom de verbouwing
Door Peter van Hofwegen, voorzitter Stichting Vrienden van Hospice 
Nijkerk e.o.   
 
Via de lokale media hebt u kunnen vernemen hoe voorspoe-
dig het met de ver-/nieuwbouw van het hospice gaat. Dit 
dankzij de inzet van velen. De besturen van de Zorgstichting 
en de Vriendenstichting zijn daar geweldig blij mee en heel 
dankbaar voor. 

Er zijn tussen beide stichtingen goede afspraken gemaakt. De 
Zorgstichting gaat over de uitgaven budgetten en de afspra-
ken daarover met aannemers en bedrijven. Het personeel 
wordt uiteraard nauw bij de uitvoering betrokken. De Vrien-
denstichting houdt zich met name bezig met de financiering 
van het geheel. Beide zaken maken een prima ontwikkeling 
door. 

Wat de financiering betreft het volgende:
In de vorige Nieuwsbrief heb ik u kunnen informeren over de 
ontvangst van een tweetal geheel onverwachte legaten. Eén 
daarvan had betrekking op een onroerend goed dat inmid-
dels is verkocht en waarvan de opbrengst nu bekend is. We 
hielden oorspronkelijk rekening met een totaal opbrengst 
van € 150.000. Dit blijkt nu uit te komen op ruim € 190.000! 
Een heel mooi resultaat voor ons. 

Daarnaast is er een bijdrage van € 25.000 ontvangen van een 
particulier uit Nijkerk. Specifiek te besteden voor de keuken.

delen beschikbaar zijn. We zijn dankbaar voor de gewel-
dige steun vanuit de samenleving op financieel gebied, o.a. 
door de inzet van de Stichting Vrienden van het hospice. In 
het artikel van Peter van Hofwegen kunt u daar meer over 
lezen. Fijn om te merken dat het hospice door de samen-
leving op een geweldige wijze gedragen wordt, dat is hart-
verwarmend.

Inmiddels wordt er ook al nagedacht over de opening van het 
verbouwde hospice. Daarover is nog niet zoveel te melden dan 
alleen dat de opening zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 29 oktober.
 
Verder vindt u op onze website 
(https://www.hospicenijkerk.nl/verbouwing/ ) meer informa-
tie (inclusief filmpjes en foto’s) over de verbouwing.

Voorts zijn er van meerdere stichtingen, bedrijven en ker-
ken bedragen toegezegd en ook ontvangen. Er zijn afspra-
ken gemaakt met een aantal bedrijven die de ver-/nieuw-
bouw en inrichting willen sponsoren door het gratis (of 
tegen gereduceerde prijs) leveren van diensten en/of pro-
ducten. Er lopen nog gesprekken, maar ik kan concreet de 
volgende voorbeelden noemen.  
- Bevebo € 10.000
- Diana Hermesstichting € 5.088
- Acht bedrijven/particulieren € 3.750 (specifiek voor  
 inrichting kantoor) 
- Gereformeerde Kerk Nijkerk € 3.089
- Van den Tweel Groep € 2.500
- Rotaryclub Bunschoten/Spakenburg € 1.500
Ook enkele bijdragen van particulieren zijn hartverwar-
mend.
Er zijn nog zaken in ontwikkeling. We kunnen met een ge-
rust hart zeggen dat de financiering fantastisch loopt. Er is 
zelfs financiële ruimte om een aantal wensen of zaken die 
we oorspronkelijk hadden doorgeschoven, nu aan te pak-
ken. Geweldig om te ervaren hoe velen zo positief tegen 
het hospice aankijken.

De financiering van onze plannen is ook betrokken bij de 
huis-aan-huis collecte die in januari in Bunschoten/Spa-
kenburg heeft plaatsgevonden (met een mooie opbrengst 
van € 10.500), en in april in Nijkerk (met een prachtige op-
brengst van € 17.500). Zoals eerder gemeld, gaan we dit 
jaar in oktober voor het eerst in de gemeente Putten een 
collecte houden.
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Uw adres staat bij ons geregistreerd en zal uitsluitend gebruikt worden voor verzending van de publicaties van
Hospice Nijkerk. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden. U vindt de contactgegevens 
hieronder. Via de website www.hospicenijkerk.nl kunt u t.z.t. ook onze nieuwsbrieven lezen. 

Tenslotte wil ik een bijdrage van       
€ 6.500 noemen die we kregen van 
het Christelijk Gemengd Koor Con 
Amore. Overigens wel met enige 
gemengde gevoelens. Het koor be-
stond 76 jaar en is helaas opgehe-
ven. Het bedrag is dankbaar in ont-
vangst genomen. 

Wilt u jaarlijks het hospice met een 
bedrag steunen, dan kan dat na-
tuurlijk ook door u aan te melden 
als donateur. Raadpleeg daartoe de 
website www.hospicenijkerk.nl 

Nieuwsbrief digitaal 
Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen?  
Ook dit is een vorm van verduurzamen: minder papier en drukkosten. 
Doet u mee? Stuur een mailtje naar info@hospicenijkerk.nl met de mededeling 
dat u de Nieuwsbrief in het vervolg per mail wilt ontvangen. sponsoring


