WIJ ZIJN ER... ALTIJD
MAAR WE KUNNEN
HET NIET ALLEEN

Oss, oktober 2022

Beste
Het laatste stukje van een leven…iedereen weet hoe lastig dat kan zijn. Hospice Oase en Zorg Thuis is voor dat
laatste stukje. We zijn er, thuis of in ons gastvrij hospice, overdag en ‘s nachts.
WAT DOEN WE?
Ons huis biedt onderdak aan zes bewoners die ongeneeslijk ziek zijn en niet lang meer te leven hebben.
Op verzoek waken wij ook thuis of overdag bij een stervende. Wij lopen het laatste eindje van het leven mee
en ondersteunen familie en andere mantelzorgers. Ongeveer honderd vrijwilligers en drie beroepskrachten
zorgen ervoor dat alle diensten zijn ingevuld en ons ‘huishouden’ op rolletjes loopt. Een veilig ‘thuis’ waar je
op kunt rekenen. Maar we kunnen het niet alleen.
WIE BETAALT HET?
Gelukkig ontvangen we van de overheid een tegemoetkoming in de kosten, maar dat is helaas niet voldoende.
De stijging van alle prijzen zorgt voor een jaarlijks terugkomend exploitatietekort. Wij zijn afhankelijk van
sponsoren en donaties, bijvoorbeeld voor de scholing van onze vrijwilligers en ‘verwenzorg’ die het leven van
onze bewoners net iets prettiger maakt.
HOE KUN JE HELPEN?
We hebben een Club van 100. De club bestaat uit leden die ons jaarlijks steunen met 100 euro, waar we langere
tijd op mogen rekenen.
WAAROM ZOU JE LID WORDEN?
•	Als donateur lever je een belangrijke bijdrage aan het bestaan van De Oase. Door jouw bijdrage maak je het
laatste stukje leven van onze bewoners zo goed mogelijk.
•	Ook ondersteun je de vrijwilligers die bij de mensen thuis helpen.
•	Hospice De Oase en Zorg Thuis heeft een ANBI-status, wat betekent dat je je schenking als gift mag aftrekken
bij de inkomstenbelasting.
•	We houden de leden van onze Club van 100 regelmatig op de hoogte van het nieuws rond Hospice Oase en
Zorg Thuis.
DOE JE MEE?
Vul dan onderstaand formulier in en je hoort van ons.
Met hartelijk groet,
namens vrijwilligers en beroepskrachten,

Esther Plante, directeur-bestuurder

AANMELDFORMULIER
CLUB VAN 100

Door het invullen van dit formulier (digitaal is ook mogelijk via de QR-code) meld ik mij aan als lid van de
Club van 100 van de Oase Hospice en Zorg Thuis. Ik geef daarbij toestemming voor het opslaan en verwerken
van mijn gegevens door de Oase Hospice en Zorg Thuis (wij delen deze informatie niet met derden).

Voornaam en voorletter
Achternaam
Adres
Telefoonnummer					

Handtekening

Na aanmelding ontvangt u van ons digitaal en factuur met verzoek om een bedrag van €100,- over te maken.

