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Voorwoord 
 
Met een kleine groep mensen zijn we in oktober 2020 al begonnen met overleggen om 

te kijken of we in Borne een Hospice zouden kunnen gaan realiseren. 
 

Deze groep breidde zich al snel uit en begin 2021 hadden we al een grote werkgroep 
geformeerde, bestaande uit vrijwilligers met veel verschillende expertise die 

vervolgens met net zo veel enthousiasme met ons aan de slag zijn gegaan. 
 

Ondanks dat ook wij op vele wijze belemmerd werden door de corona pandemie, zijn 
wij heel dankbaar dat we ons ondanks alles op vele manieren hebben kunnen inzetten. 

Zo hebben we in dit jaar een fundament kunnen bouwen voor het toekomstige 
Hospice in Borne. 

 
Al gauw kwamen we tot het inzicht dat het werken met sub-werkgroepen meer 

vruchten zou afwerpen. Met de werkgroepen Zorg, Locatie, Financieel en 
Communicatie hebben we een hiervoor goede basis gecreëerd.  

 
Alles wat nodig is ter voorbereiding om een hospice te starten, is steeds uitvoerig 

besproken en daarna, waar kon, in gang gezet. 
 

Jammer genoeg konden we elkaar fysiek 
nauwelijks ontmoeten, maar dat heeft onze 

groep niet weerhouden om gewoon en 
gestaag door te gaan. 

 
Wat ons enorm blij maakt is dat er een heel 

groot draagvlak is bij de inwoners, diverse 
ondernemers en ook bij de politiek van Borne 

om een hospice te realiseren. Dat geeft ons 
veel energie om door te gaan. 

 
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers in 

onze werkgroep en naar de vele donateurs, 
sympathisanten en iedereen die zich nu al 

betrokken voelen, voor al hun bijdragen. 
 

Borne, maart 2022 
 

Frans Bouwers 
Voorzitter Stichting Hospice Borne 
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Organisatie 
 
Het jaar 2021 was een innerverend jaar en zo ook voor het opzetten van een nieuw 

Hospice. We zijn met ons allen een grote uitdaging aangegaan en werden daarin 
regelmatig belemmerd door de Corona. 

 
De organisatiestructuur is tot stand gekomen met een bestuur, bestaande uit een 

voorzitter, penningmeester en secretaris. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en de akte van oprichting is door een plaatselijke notaris opgesteld. 

 
Er is gekozen voor een opsplitsing naar werkgroepen, met daarin mensen met 

relevante expertise op de kerntaken ervan. De gekozen werkgroepen zijn: 
 

 Werkgroep Zorg: bestaande uit mensen die op verschillende wijze verbonden 
zijn met de zorg 

 Werkgroep Financieel : mensen met heel veel kennis en ervaring op financieel 

gebied 
 Werkgroep Locatie bestaat uit een combinatie van mensen vanuit de financiële 

groep en mensen met veel ervaring in de (zorg) bouwsector 

 Werkgroep Communicatie: mensen met kennis en achtergrond op marketing 
en communicatie gebied. Onder deze werkgroep valt ook de promotie voor het 

hospice. 
 

 
Bestuur Stichting Hospice Borne 

 

   

  Frans Bouwers   Annemarie Evers   Altine Hansté 
  voorzitter   penningmeester   secretaris 
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Zorg 

 

In 2021 zijn we met vier vrijwilligers in de Werkgroep Zorg gestart. In de loop van het 
jaar hebben zich twee mensen aangemeld, die in de toekomst wellicht ook de rol van  

coördinator op zich willen nemen.  
 

Als zorggroep hebben wij ons afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende 
onderwerpen: 

 Het opstellen van opname criteria voor het Bijna Thuis Huis (het hospice) 

 Het opstellen van functie profiel voor de coördinator en de vrijwilliger. 

 Het voeren van gesprekken met de zorgmanager van een thuiszorg instelling  
 Het voeren van gesprekken met hospices in de regio, voor het uitwisselen van 

kennis en ervaring 

 Het opstellen van een zorg protocollenboek 
 

Bij de opname van gasten in het hospice gaan we ervan uit dat deze nog een 
levensverwachting heeft van minder dan 3 maanden. In principe is alles wat in een 

normale thuissituatie kan ook mogelijk in het Hospice (onder begeleiding van de 
beroepsmatige thuiszorg en onder verantwoordelijkheid van de huisarts),. We zijn een 

Low Care Hospice waarbij mensen geen beademingsapparatuur nodig hebben. 
 

 
 
Met de zorgmanager van een thuiszorg organisatie  is kennis opgedaan van situaties 

bij meerdere Hospices in Twente. Er is gekeken naar de mogelijkheden tot  
samenwerking en naar wat daarbij nodig zou zijn. Met betreffende thuiszorg 

organisatie hebben we vertrouwen in een goede samenwerking, waarbij e.e.a. nog 
nader uitgewerkt dient te worden. 
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Zorg (vervolg) 
Voor wat betreft de schaalgrootte van het hospice gaan we uit van minimaal 3, liefst 4 

gasten. De nachtzorg wordt dan door een vast team van de thuiszorgorganisatie 

uitgevoerd en overdag is er ondersteuning van vrijwilligers. Aandachtspunten daarbij: 

 Zorgmomenten overdag en s ’avonds door een thuiszorgorganisatie 

 Inzet Thoez Twente (samenwerkingsverband van vier zorgorganisaties in de 

regio Almelo en Hengelo op het gebied van gespecialiseerde zorg) voor 
medisch technisch handelen 

 Indiceren door wijkverpleegkundige/coördinator Hospice 

 Voorbereidingstijd voor het opstarten van een team verzorgenden/ 
verpleegkundigen is ongeveer 3 maanden 

 
De gesprekken met de hospices in de regio heeft ons veel gebracht. Er is een open 

sfeer geweest, waar er nooit een gedachte van concurrentie is geweest.   
Er was een grote bereidheid tot uitwisseling van ervaringen, deskundigheid en 

bereidheid tot samenwerken en meedenken bij wat nodig is voor het opstarten en de 
dagelijkse uitvoering zodra het hospice er is. Tevens gaat men ons te zijner tijd helpen 

bij de opstartfase door vrijwilligers met elkaar uit te wisselen. 
 

In het uitgebreide protocollen handboek is vastgelegd hoe er gehandeld dient te 
worden onder welke omstandigheden. Alle protocollen zijn tot in detail uitgewerkt, 

waarbij er alleen nog aanvullingen gedaan worden die gerelateerd zijn aan de 
uiteindelijke locatie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) gaat ons straks helpen bij 

de (verplichte) opleiding van de vrijwilligers. Hiertoe dienen wij lid te worden van het 
VPTZ, wat geëffectueerd kan worden zodra er een locatie is. We hebben al wel een  

voorlopig lidmaatschap kunnen afsluiten met de VPTZ. 
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Financieel 
 
Als eerst zijn er bankrekeningen geopend bij de plaatselijke Rabobank, waarmee we 

actiever kunnen gaan om financiële middelen binnen te halen. 
 

We hebben zeer veel uiteenlopende organisaties en verenigingen aangeschreven om 
ons te steunen. Van de provincie Overijssel kregen we een mooie opstartsubsidie 

nadat we aan alle voorwaarden hadden voldaan. 
 

Langzamerhand kwamen er giften binnen 
van inwoners, bedrijven en d.m.v. subsidies.  

De Lions in Borne droeg het Hospice voor als 
een van de drie goede doelen m.b.t hun 

asperge actie. Daar hebben we uiteindelijk een 
heel mooi bedrag van toegezegd gekregen. 

 
Ook van de Rabobank kregen we een aantal  

keren een mooi bedrag overgemaakt. Met een  
aantal instellingen hebben we goede gesprekken gehad. Mogelijk gaat dat leiden tot 

mooie, voor ons, interessante leningen. 
 

Daarnaast heeft een aantal instanties ons reeds geld toegezegd maar dat wordt 
uitgekeerd als we een locatie hebben. En zo werden vele aanvragen op voorhand al 

gehonoreerd. 
 

Met betrekking tot de begroting hebben we in eerste instantie gewerkt met het 
uitgangspunt dat we in een bestaande situatie op basis van een huurovereenkomst 

zouden kunnen gaan starten (“turn-key” oplossing). 
 

Eind 2021 hebben we onze steunpagina toegevoegd aan de website. Via deze pagina 
zijn alle vormen van financiële steun aan het hospice toegankelijk gemaakt. Men kan 

onder anderen een eenmalig donatie doen via ideal, aangeven dat men geld wil lenen 
aan het hospice in de vorm van een obligatie, als founder een groot bedrag ter 

beschikking wil stellen of ons als legaat in het testament wil opnemen. Dit zal het 
komende jaar verder uitgewerkt worden en kenbaar gemaakt worden aan de 

samenleving in Borne, Hertme en Zenderen. 
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Locatie 
 
Bij het vinden van een juiste locatie voor Hospice Borne zijn er veel criteria die een rol 

spelen.  
 

De wensen die wij in gedachten hebben gecombineerd met de huidige markt maakt 
het niet eenvoudig om zo maar iets te vinden. Zo zijn er veel gesprekken gevoerd met 

eigenaren van potentiële locaties, uiteenlopend van een kant-en-klaar gebouw, 
volledige renovatie tot aan complete nieuwbouw.  

 
Tot op heden is er nog geen geschikte match gevonden voor het hospice. We gaan 

voor een kwalitatief en duurzame oplossing, wat tot op heden om uiteenlopende 
redenen nog niet is gevonden. 

 
Aan het einde van het jaar waren we nog met drie partijen in gesprek, waarbij wij 

goede kansen zien om in 2022 te komen tot een passende locatie voor Hospice Borne. 
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Communicatie 
 
Allereerst werd er in de Werkgroep Communicatie gezocht naar een passend 

beeldmerk wat het gezicht wordt, kloppend bij het type hospice dat we willen zijn, 
namelijk een “Bijna Thuis Huis”. Door een plaatselijk reclamebureau werd deze 

gezichtsbepaling gecreëerd. 
 

 
 

Het logo is een paars hart met een wit huisje er in en ietwat verdekt een zandloper. 
Daarmee willen we uitstralen dat we een bijna thuis huis opzetten en liefdevolle zorg 

willen bieden met en vanuit ons hart voor mensen waarvoor de tijd bijna verstreken is. 
 

We zijn een website gaan bouwen met een uitstraling en stijl die past bij het hospice 
dat wij voor ogen hebben. Telkens als er nieuws te melden viel, werd dit toegevoegd 

aan de site en werd dit kenbaar gemaakt in de plaatselijke media en via Facebook. 
Op die wijze namen we de inwoners van Borne mee in alle ontwikkelingen. De 

visitekaartjes waarop onze website en ons bankrekeningnummer vermeldt staan 
deelden we volop uit. 

 
Een plaatselijk bouwbedrijf heeft ons logo vergroot uitgezaagd en op een steun 

geplaatst, die we gebruikten om zichtbaar te maken hoe we er voor staan. Raakt het 
hart voller, dan gaat het harder kloppen en zijn we dichterbij de start van het hospice. 

 
Met een stand en het grote hart hebben wij enkele keren 

in het centrum van Borne gestaan. Met mooie passende 
banners en andere versiering creëerden we mooie 

uitstraling. 
 

Hier konden we als werkgroep op een ontspannen 
manier de mensen te woord te staan en d.m.v. steentjes 

de eerste gelden binnenhalen.  
 

Tevens hebben zich tijdens die dagen de eerste 
vrijwilligers aangemeld. 
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Vooruitblik 2022 
 
Onze focus ligt in de eerste plaats in het vinden van een geschikte locatie. We merken 

dat alle acties die we willen nemen, daarvan afhankelijk zijn. 
 

Om de werkgroep kracht bij te zetten zijn wij voornemens om met een comité van 
aanbeveling te gaan werken. Daarvoor hebben we een aantal mensen op het oog die 

daarvoor benaderd zullen worden. Begin 2022 zullen we dit comité gaan oprichten. 
Het comité zal uit leden moeten bestaan met een groot netwerk als achterban. 

Hiermee worden we als werkgroep nog slagvaardiger.  
 

Zodra de locatie bekend is, kunnen we starten met het aanvragen van het definitieve 
lidmaatschap van de VPTZ en daarmee de eerste groep vrijwilligers door hen laten 

opleiden. Tevens wordt er dan een aangepaste begroting gemaakt. Dit zou een 
constructie kunnen zijn van een mogelijke koop van een locatie met daarnaast een 

verbouwing of dat we moeten gaan huren en dan een groot deel van de 
verbouwingskosten voor onze rekening moeten nemen. De mate van investering 

bepaalt hoe hoog het bedrag is dat we aan gelden moeten binnenhalen. 
 

 

 
 

 


