Lions Club biedt bestek aan voor gasten Hospice
De vrijwilligers in de keuken van het Hospice konden zich redden met het verouderde bestek, maar vonden het hoog
tijd voor nieuw bestek. Wim Hasenbos van Lions Club Hoorn De Doelen hoorde hiervan en bracht dit in op de club.
Zijn Lions Club heeft al langer een relatie met het Hospice. Zo is er eerder een tuinmeublement en voor alle
gastenkamers een eigen koelkast geschonken. Na overleg besloot de Lions Club een compleet bestek aan te
schaffen voor het Hospice. Secretaris Jaap Weijling heeft dit bestek in overleg met de Hospice-vrijwilligers Joke Ophof
en Paula Kieftenburg uitgezocht. Gelet werd op kwaliteit, uitstraling en houvast van het bestek. Begin maart zijn
enkele leden van de Lions Club gastvrij ontvangen door o.a. directeur Chris Lenssen. Op de foto ziet u de
overhandiging van het bestek.
Lions Club Hoorn de Doelen probeert op deze wijze zijn steentje bij te dragen aan de samenleving. Stichting Hospice
Dignitas biedt een gastvrij verblijf voor iedereen in de laatste levensfase, ongeacht levensovertuiging, culturele
achtergrond of leeftijd. De persoonlijke levenssfeer en de wensen van de gast staan in de zorgverlening voorop.
Directeur Chris Lenssen benadrukte dat in samenwerking met de betaalde verpleegkundigen de zorg door vrijwilligers
geboden wordt. In totaal 140 personen. ‘De aandacht en persoonlijke zorg is onze kracht’ gaf zij aan. Van
verschillende kanten wordt het Hospice ondersteund door bedrijfsleven, relaties en donateurs, zonder deze steun kan
het Hospice niet bestaan. Naderhand ontving de Lions Club Hoorn De Doelen de volgende reactie: ’Op dit moment
zijn Joke Ophof en Paula Kieftenburg al druk bezig met het inruimen van het nieuwe bestek. Onze gasten zullen er
vanavond meteen al gebruik van maken. Nogmaals ontzettend bedankt voor deze gift!’

Overhandiging van compleet bestek voor de gasten van Stichting Hospice Dignitas aan Paola Lisman en Monica
Blijendaal door Jaap Weijling en Frans Roos van Lions Club Hoorn De Doelen.

