
Geachte lezer,

Waarschijnlijk heeft u al gehoord van het plan om een uniek hospice 
te bouwen in de gemeente Kaag & Braassem. Hospice Amandi 
wil straks een liefdevolle plek zijn, ‘middenin de gemeente’, waar 
terminaal zieke mensen, indien dat thuis niet mogelijk is, op een 
waardige manier kunnen sterven. Een huis met een geborgen en 
liefdevolle sfeer, waar de kwaliteit van het leven bij het sterven voorop 
staat. Ook mensen die tijdelijk zorg nodig hebben kunnen verblijven 
in het huis.
    
In 2011 werd voor het eerst over het hospice vergaderd. Daarna 
volgden vele bijeenkomsten met diverse partijen. Inmiddels ligt een 
plan klaar en kan de bouw beginnen zodra de financiering rond is. 

Met het opzetten van een kleinschalig hospice in Nieuwe Wetering 
vervult de Stichting Hospice 
Amandi een wens die al vele 
jaren leeft onder inwoners van de 
gemeente Kaag en Braassem. 

Vrijwilligers ondersteunen de 
mantelzorgers bij de zorg voor 
de gasten of vervangen de 
mantelzorgers als deze niet 
beschikbaar zijn. Zij 
verrichten daarbij ook beperkte  
zorgtaken. Verpleegkundige 
zorg wordt geleverd door een 
thuiszorgorganisatie. 
De medische zorg blijft bij de 
eigen huisarts van de patiënt. 

Hospice Amandi, een huis met liefde voor mensen

Steun ons!



Locatie

Dat de keus op de locatie van de voormalige basisschool De Meerpaal 
is gevallen, heeft te maken met het feit dat deze plek het meest vol-
doet aan de eisen die Amandi had opgesteld. 
Daarbij ging het onder meer om een plek die goed bereikbaar moest 
zijn en waar genoeg ruimte en privacy was. De locatie van de Meer-
paal komt tegemoet aan al onze wensen.

Oost- en westzijde van het 
toekomstige hospice.

Op de goede weg

Met het concreter worden van het te bouwen hospice groeit ook de 
betrokkenheid onder de inwoners van Kaag en Braassem. Dat is onder 
meer te merken aan het aantal giften van particulieren en bedrijven. 
Ook het aantal initiatieven om geld in te zamelen neemt toe. 

Heeft u zelf nog ideeën of tips voor onze fondsenwerving? 
U kunt ons bereiken via vriendenvan@hospiceamandi.nl of bel met de 
coördinator op maandag t/m donderdag van 09.00 -12.00 uur op 06-
21924271. Meer informatie over het hospice vindt u op onze website: 
www.hospiceamandi.nl. 

Uw gift is van harte welkom! NL20 RABO 0128 151 730
Stichting Hospice Amandi heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Be-
ogende Instelling). 



Word Vriend van Amandi

Door ons te steunen wordt u Vriend van Amandi. Uw gift levert een 
bijdrage aan de liefdevolle en professionele zorg voor uw medemens 
in de laatste fase van zijn of haar leven. 
Als Vriend van Amandi ontvangt u periodiek onze digitale 
nieuwsbrief. 

Amandi is blij met élke gift! 

Maak voor uw donatie gebruik van de achterzijde van deze 
brochure en stuur dit in een gefrankeerde envelop naar:            

Hospice Amandi
Postbus 11
2370 AA Roelofarendsveen

of lever het in bij één van de onderstaande adressen:

Hoogmade   Vissersweg 10a  
Oude Wetering  ’t Hofje 15
Roelofarendsveen  Leliestraat 18
Nieuwe Wetering  Voorweg 68
Rijpwetering   Pastoor v.d. Plaatstraat 21
Woubrugge   Van Woudeweg 27
Kaag    Julianalaan 19 (Hotel Orion)
Rijnsaterwoude   Heilige Geestlaan 34

Hartelijk dank voor uw 
bijdrage en wij hopen 
op een duurzame
vriendschap!

Tekeningen door MOVE urban architecture.



Ik word Vriend van Amandi
 
Voorletters:         mevr/dhr*

Naam:                

Adres:                

Postcode:                   Woonplaats:            

Telefoon:                

Email:                

Ik maak élke dag een liefdevol gebaar met 10 eurocent! 
□   Ik machtig de Stichting Hospice Amandi om mijn 
bijdrage van € 36,50 tot wederopzegging jaarlijks te incasseren 
van bankrekeningnummer:
NL                 

Ik wil periodiek doneren
□  Ik machtig Stichting Hospice Amandi tot wederopzegging 
jaarlijks/halfjaarlijks/per kwartaal/maandelijks* het bedrag van 
€                      te incasseren van mijn bankrekeningnummer 
NL                 

Ik wil éénmalig doneren
□  Ik machtig Stichting Hospice Amandi éénmalig het 
bedrag van €                            te incasseren van mijn 
bankrekeningnummer NL              

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum:    Handtekening:

       


