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IN DEZE NIEUWSBRIEF:

voor Xenia
• Kunst
Maurice Braspenning
een geweldig initiatief’
• ‘Wat
Vrijwilligster Lucienne Bosma
organiseert dance-event
• SINCE
7 juli, inCasa, Lammermarkt
Comité van aanbeveling:
• prof.
mr. dr. D.P. (Dick) Engberts
Voor u ligt de Xenia nieuwsbrief
van juli 2012. Tussen het verschijnen van de laatste nieuwsbrief en
dit moment is veel, erg veel gebeurd en daarover praten we u
graag bij.

Foto Renzo Candido

Binnen het bestuur van Xenia vond
een wisseling plaats. Lynn Ball en
Marian de Vries namen afscheid.

Een hart in een huis is in een boom gekerfd.

Vanaf deze plaats danken wij hen

Maurice Braspenning maakt kunst voor Xenia

voor alle inzet gedurende de eerste

Wij vonden Maurice Braspenning,

Techniek: piëzografie op 310 grams

drie jaren van het bestaan van

kunstenaar, bereid een kunstwerk

German etching Hanemüle papier.

Xenia. Als nieuw bestuurslid

te maken voor Xenia. Dit kunstwerk

Een vorm van gravure. Het in de

verwelkomen wij Els van Schie. Els is

mag worden aangeboden aan

bast van de boomstam uitgekerfde

werkzaam op het ministerie van

particuleren of bedrijven die Xenia

beeld van een hart in een huis is

Infrastructuur en Milieu en heeft

gedurende 3 jaar met een bijdrage

het logo van Xenia. Maurice

een ruime bestuurlijke ervaring. Zij

van € 500 per jaar willen sponso-

Braspenning verheft het logo tot

zal met haar kennis en haar netwerk

ren, of eenmalig een donatie van

een gelofte die de eeuwigheid zou

veel kunnen betekenen voor Xenia.

minimaal € 1500 willen doen. Het

moeten duren, want zoals het

De nog openstaande vacature in het

kunstwerk is in een kleine oplage

verliefde koppel een hart uitsnijdt

bestuur zal zo snel mogelijk worden

van 12 stuks gemaakt. Het logo

met hun initialen verbonden door

ingevuld. Natuurlijk leest u hier

van Xenia in een oplage vervaardigt

een pijl, is nu het logo van Xenia die

meer over in de volgende nieuws-

door Maurice Braspenning.

intensie deel geworden.

brief.

Formaat 20 x 30 cm.

Allart Lakke

Lees verder op de volgende pagina >>>

Xenia,
een geweldig
initiatief!

...vervolg van de voorpagina
Als nieuw lid van het comité van

in oktober 2011 een loop/wandel-

aanbeveling stelt zich voor prof. mr.

tocht en een deel van de opbrengst

dr. D.P. (Dick) Engberts. Dick is

kwam ten goede aan Xeniahospice.

verbonden aan het LUMC.

Op 7 oktober 2012 organiseert de

De fondsenwerving is inmiddels in

stichting opnieuw een loop/

Daar wil je bij betrokken zijn!

gang gezet. De eerste resultaten

wandeltocht. Het is mogelijk om 2,

In mijn dagelijkse leven ben ik

hiervan zijn inmiddels zichtbaar en

5, 7 of 10 km te hollen of 8 km te

werkzaam als taalondersteuner

geven goede hoop op het bereiken

wandelen in de mooie omgeving

voor anderstalige kinderen in de

van het gestelde doel. Dat doel is

van Warmond. Opnieuw is Xenia

gemeente Oegstgeest. Ik ben als

om (delen van het) gebouw en de

door het bestuur van de stichting

vrijwilliger bij Xenia aan het werk

inrichting van ‘ons huis’ te kunnen

gekozen als één van de goede

gegaan vanwege de doelstellingen

bekostigen. Ook leest u welke

doelen. Wij zijn hier hartstikke blij

van Xenia en het enorme enthou

stichtingen, organisaties enzovoorts

mee en nodigen alle hardlopers en

siasme en de gedrevenheid van

inmiddels hebben toegezegd geld

wandelaars mee te doen aan deze

Jacqueline. Op dit moment ben ik

over te maken naar de bankrekening

uitdaging. De organisatie heeft

bezig met het opzetten van de

van Xenia of anderszins hun steun

goed weer beloofd.

vrijwilligersorganisatie. Xenia heeft

hebben toegezegd.

veel vrijwilligers nodig die straks

Voor de totstandkoming van Xenia

Voor wat betreft de nieuwbouw.

helpen een mooie, vertrouwde,

zijn inmiddels veel mensen actief.

Direct na de bouwvakvakantie zal

veilige en liefdevolle plek te creëren

Onder hen Lucienne Bosma.

de aanbesteding plaatsvinden.

voor jongeren, hun familie en hun

Zij vertelt meer over haar werk als

Hiertoe zijn inmiddels een viertal

vrienden, om de laatste fase van

vrijwilligster bij Xenia.

aannemers geselecteerd. Degene

hun leven zo plezierig mogelijk te

Op 20 mei jl. mocht Piet van Veen,

met de voordeligste aanbieding zal

beleven. We moeten dus niet alleen

namens Xenia, een cheque van

gevraagd worden Xenia Hospice te

100 vrijwilligers werven, maar hen

2.500 euro in ontvangst nemen van

gaan bouwen. Wij rekenen er op in

ook opleiden en begeleiden.

de stichting ‘Lopen tegen Kanker’.

het voorjaar van 2013 de voordeur

De vrijwilligers gaan helpen bij de

Piet liep hiervoor 21 km gedurende

open te kunnen zetten en de eerste

zorg, het koken, het organiseren van

de Leidse Marathon. De stichting

gasten te verwelkomen...

activiteiten, het onderhoud van de

‘Lopen tegen Kanker’ organiseerde

Van de redactie

helpen, meld je dan aan op de

Naast veel goede zaken vonden er

Mariëtte overleed op 59 jarige

website van Xenia.

ook verdrietige dingen plaats.

leeftijd aan kanker. Wij zijn blij dat

Op maandag 21 mei jl. namen wij

wij haar hebben gekend en wensen

afscheid van Mariëtte Barnhoorn.

haar familieleden en vrienden veel

Mariëtte was beoogd voorzitter van

sterkte met het verlies.

tuin enzovoort.
Er zijn heel veel vrijwilligers nodig.
Wil jij ook de gasten van Xenia

de stichting Vrienden van Xenia. Zij
moest bedanken voor deze functie
vanwege een zich openbarende
ziekte. Als lid van het comité van
aanbeveling heeft zij nog veel
Lucienne Bosma

dingen voor Xenia kunnen doen.

Wat is Xenia
Xenia is in 2009 opgericht om

van 16 tot ongeveer 35 jaar.

jongeren met een levensbedrei-

Wij menen dat de woonomgeving

gende ziekte onderdak te bieden.

én de benadering van jongeren met

Door de aard van hun ziekte

een levensbedreigende ziekte

hebben deze jongeren bijzondere

afgestemd moeten zijn op deze

aandacht nodig en in veel gevallen

leeftijdscategorie en dat er reke-

intensieve verpleegkundige- en

ning moet worden gehouden met

Prof. mr. dr. D.P. Engberts (1951)

medische zorg. Deze zorg kan niet

hun wensen en hulpvragen.

studeerde theologie en rechten en

in alle gevallen door familie en

De zorgverlening binnen Xenia komt

promoveerde op een onderwerp op

vrienden worden gegeven. Xenia

dicht bij die van thuis.

het grensvlak van medische ethiek

richt zich op jongeren en jong

Wij hopen begin 2013 operationeel

en gezondheidsrecht. Sinds 2004 is

volwassenen in leeftijd variërend

te zijn.

hij hoogleraar Normatieve aspecten

Comité van
aanbeveling
Prof. mr. dr. D.P. Engberts

van de geneeskunde aan de Univer-

Since life is yours

siteit Leiden en hoofd van de sectie

Since, een nieuwe en creatieve organisatie in de evenementenbranche,

heidszorg van het Leids Universitair

organiseert op zaterdag 7 juli in club inCasa haar eerste evenement

Medisch Centrum. In uiteenlopende

met de toepasselijke naam: Opening Night.

functies is hij sinds vele jaren

Ethiek en Recht van de Gezond-

werkzaam ten behoeve van de
De prachtige club aan de Lammer-

instandhouding – en waar mogelijk

markt in Leiden verandert op deze

verbetering – van de kwaliteit van

avond in een 21+ danstempel.

de gezondheidszorg en de verster-

Onder andere Baggi Begovic,

king van de juridische en morele

Steven Quarré (de resident dj van

positie van zowel professionals als

Hed Kandi), Rauwkost en de Leidse

Kris Ingerman en Karl Beerenfenger, Since

van patiënten en hun naasten.

dj Sebastian Sleebos zullen de
bezoekers trakteren op een muzi-

Opening Night is ‘You don’t have to

kale trip langs deep- en soulful

be great to start, but you have to

house music, tunes from Ibiza en

start to be great’, welke zeer

rauwere funky sounds. Voeg

toepasselijk is voor Jacqueline

hieraan een live saxofonist, percus-

Bouts en het verwezenlijken van

sionist en MC toe en stilstaan is

haar droom, Xenia.

onmogelijk. De dansavond wordt
ingezet om de awareness rond

Datum Zaterdag 7 juli 2012

Prof. mr. dr. D.P. Engberts

Xenia te vergroten. Mede door

Tijden 22.00 – 04.00 uur

Leids Universitair Medisch Centrum

eigen ervaringen weten ze bij Since

Locatie Club inCasa

Sectie Ethiek en Recht van de

hoe belangrijk hospices zijn, en ze

Lammermarkt 100, Leiden

Gezondheidszorg

hopen door dit evenement een

Minimum leeftijd 21 jaar

bescheiden bijdrage te leveren aan

Tickets Presale tickets € 10,-

dit mooie initiatief.

(www.since.nu & Primera)

De in Oegstgeest gevestigde

At the door: € 15,-

organisatie richt zich naast het

Meer informatie

organiseren van evenementen ook

www.since.nu

op het inspireren en activeren van

www.facebook.com/since.nu

mensen. Het thema van de

www.xeniahospice.nl

TE K ST Xenia • VO R MGE VI NG Hart Voor De Zaak • O PM A A K Hart Voor De Zaak

Donaties/Fondsenwerving
Sinds de laatstverschenen nieuwsbrief is er veel, heel
veel gebeurd. Met name de fondsenwerving is op gang
gekomen. De resultaten zijn zichtbaar aan het worden.
Wij noemen bijvoorbeeld het Vaillantfonds.

Komende evenementen:

Dr. C.J. Vaillantfonds doneert € 10.000 aan Xenia

Op 7 oktober 2012 organiseert de stichting

Dr. Vaillant was 1874 een van de oprichters van

Lopen Tegen Kanker in Warmond een wandel- en

‘de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding’, wat nu

hardloopevenement. Inschrijven voor deze loop

de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie is.

kan op: lopentegenkanker.nl

Hij was tevens de eerste persoon die in Nederland is

Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor Xenia.

gecremeerd. Nu wordt door meer dan 50% van onze
bevolking voor crematie gekozen. In 1997 besluiten de

Tijdens de paasdienst van de studentenecclesia mocht

Nederlandse crematoria om de opbrengsten van

Xenia een kleine presentatie geven. De mooie opbrengst

verzamelde metalen onder te brengen in een gemeen-

van de collecte aan het eind van de dienst was geheel

schappelijk fonds tere ondersteuning van goede doelen.

voor Xenia.

Uit dit fonds is het prachtige bedrag van € 10.000 gestort
op de rekening van Xenia Hospice. Een geweldige geste

We willen iedereen voor alle aandacht, inzet en donaties

waarvoor onze oprechte dank!

hartelijk bedanken, we zijn er trots op dat zoveel mensen
ons steunen en meehelpen om het hospice te kunnen

Naast de fondsenwerving worden er regelmatig acties

bekostigen.

voor Xenia ontketend. Op 20 mei jl., na de (halve)
marathon van Leiden overhandigde de stichting
‘Lopen tegen Kanker’ een cheque ter waarde van € 2.500
aan Piet van Veen die de halve marathon voor Xenia liep.
Ook de collectebus bij Yasmin’s haarstudio was weer
goed gevuld.
Wij ontvingen 20.000 DE punten van mw. Pijnacker
uit Sassenheim. Als we goed door blijven sparen kan bij
de opening van het hospice volgend jaar het nodige
servies e.d. worden aangeschaft.

bezoek onze website:
www.xeniahospice.nl

Mw. Dirkzwager vroeg voor haar 90e verjaardag een
donatie aan alle gasten voor Xenia, we ontvingen van
haar een mooi bedrag van € 1000!

Uw gift is van harte welkom op

rekeningnummer 11.40.56.803, t.n.v.
Stichting Vrienden van Xenia Hospice
Postadres Postbus 11018 | 2301 EA Leiden | T +31 (0)6 53812739 | E info@xeniahospice.nl | www.xeniahospice.nl
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