Assen, juni 2021

Hospice Het Alteveer is een bijna-thuis-huis in Assen. Voor mensen in de laatste fase van hun leven,
die niet thuis kunnen of willen sterven. Het hospice bestaat ongeveer 15 jaar. en is nu te klein
geworden. Daarom is besloten tot nieuwbouw, die inmiddels is gestart. Wij vragen uw hulp voor de
ﬁnanciering van nieuwbouw en inrichEng.
In deze brief leggen wij uit waar we vandaan komen, wat er nodig is en waar we in ﬁnancieel opzicht
staan.
Historie en ontwikkeling
In 2006 is het bestaande hospice geopend met is ruimte voor 3 gasten. Voor de medische zorg in het
hospice wordt gezorgd door een huisarts en ICARE. Voor de dagelijkse ondersteuning van onze gasten
en hun bezoek zijn ca. 70 vrijwilligers acEef. Het hospice voorziet steeds meer in door de
maatschappij gevoelde behoeNe.
De overheid trekt zich meer en meer terug in de afgelopen jaren. De zorg komt terecht bij de partner,
andere familieleden, vrienden en buren. Deze zorg wordt dan op enig moment te zwaar. Tussen eigen
huis, ziekenhuis en verpleeghuis is er het hospice. Tegen een geringe dagvergoeding verzorgen wij
onze gasten in de laatste levensfase.
RegelmaEg moeten wij inmiddels melden dat er geen ruimte is. Zodanig vaak dat besloten is -na een
langdurige voorbereiding- uit te gaan breiden. De uitbreiding is niet mogelijk op de huidige locaEe.
Daarom is tot nieuwbouw besloten.
Nieuwbouw

SEchEng Hospice Noord- en Midden Drenthe gaat aan de Ter Aardseweg 3 in Assen een nieuw
gebouw realiseren, met 6 gastenkamers, ruimte voor familie, een ruimte voor kinderen en een
sElteruimte, naast natuurlijk enige kantoorruimte en andere facilitaire ruimten. Rondom het hospice
is een tuin voorzien, en er zijn parkeervoorzieningen nodig. De totale investering bedraagt ruim € 2,2
miljoen.
Financiële stand van zaken
De ﬁnanciering van de bouwkosten is gedekt door verkoop van het huidige pand, de spaargelden van
het hospice en de Vrienden van het hospice en een (vrij hoge) hypotheek.
Die hypotheek legt een forse claim op de vaste kosten van het hospice in de komende jaren, dus die
willen we graag zo laag mogelijk houden.
De kosten voor inventaris, inrichEng, bestraEng en tuinaanleg bedragen circa € 250.000.
De Vrienden van het hospice heeN zich tot taak gesteld om minimaal € 500.000 bij te dragen in de
kosten van de nieuwbouw en de bijkomende kosten en dat is in deze coronaEjd best lasEg.
Inmiddels is door diverse goede doelen fondsen en sEchEngen circa € 280.000 toegezegd, dus er blijN
nog een stevige doelstelling over.

Daarvoor lopen we ons nu warm, we willen daarin graag voorzien, maar dat is niet mogelijk zonder
uw hulp!
Onze vraag is daarom: wilt u de nieuwbouw van het hospice ook ﬁnancieel ondersteunen? Dat kan
door uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL 10 RABO 0359 2849 65 tnv SEchEng
Hospice Noord en Midden Drenthe Fondsenwerving en/of door verdere bekendmaking van deze
fondsenwerving.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nadere informaEe wilt hebben om een besluit te nemen. Wilt
u dan contact opnemen met een van de bestuursleden van de SEchEng Vrienden van het Hospice?
Dat kan telefonisch of via e-mail:
Telefonisch:
Bonnie Mastenbroek
Peter Kwast
Henk Steenwijk
Jan Mark Götz

voorzicer
secretaris
penningmeester
bestuurslid, PR

Via e-mail:
fondsenwervingnieuwbouw@hospice-assen.nl

We zien uit naar uw reacEe!

met vriendelijke groet,

Jan Mark Götz

06 20 55 96 89
06 15 01 70 95
06 53 89 66 85
06 55 75 63 35

