
Nieuwbouw Hospice Nocturne 
voor en door de regio

Gemeenten: Culemborg, West Betuwe en Buren

Met de toenemende zorgvraag is een grotere locatie URGENT en noodzakelijk. Eind 
december 2021 is de ‘financial close’ voor de bouw van het nieuwe hospice. Voor een 
definitieve GO hebben wij uw hulp nodig!

Samen voor een groter Hospice Nocturne
Hospice Nocturne verhuist begin 2023!

Een nieuwe locatie in de wijk Parijsch in Culemborg.
Voor	de	realisatie	ontvangen	we	nog	graag	financiële	donaties	of	participaties.

Hospice
Nocturne
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Hospice Nocturne, een onmisbare faciliteit voor de regio
Wij zijn Hospice Nocturne, een vrijwilligersorganisatie voor palliatieve 
zorg en aandacht in de laatste levensfase. Ons hospice is een instelling in 
de terminale zorg met een huiselijke sfeer. Het doel van deze zorg is om de 
kwaliteit van leven zo goed mogelijk te krijgen en te houden in de laatste 
periode van iemands leven. Sinds 1997 is het hospice in Culemborg en 
zeker ook na de fusie met Geldermalsen een zeer belangrijke faciliteit voor 
de gemeenten Culemborg, West Betuwe en Buren. Onze bekendheid in de 
regio groeit, evenals het aantal gasten en vrijwilligers. 

“Wij zijn trots op ons hospice.”

Vanwege de toenemende vraag wordt er sinds 2019 hard gewerkt aan een nieuwe, 
grotere en toekomstbestendige locatie voor ons Hospice Nocturne. Gesprekken  
met gemeente, grond eigenaar, projectontwikkelaars en architect(en) hebben ertoe 
geleid dat wij hopen begin 2022 te kunnen starten met de bouw. Een groot deel van  
de	benodigde	financiën	hebben	wij	reeds	bij	elkaar	en	voor	het	laatste	deel	hebben	wij	
uw hulp nodig. 

Hospice
Nocturne

Toekomstverwachtingen; behoefte stijgt en groei is noodzakelijk en urgent 
De komende tien jaar neemt de vergrijzing met ruim 1/3 toe. Dit heeft tot gevolg dat de behoefte aan een 
plaats in het hospice ook gaat toenemen. Het gebeurt helaas dan ook steeds vaker dat we bij een aanvraag 
geen ruimte kunnen bieden omdat de huidige drie kamers bezet zijn. 

De toenemende vraag naar terminale zorg en de snel stijgende vergrijzing, ook in onze regio, is de aanleiding 
de stap te maken naar een grotere ruimte met vier gastenkamers met de mogelijkheid tot uitbreiding naar vijf. 
Dat	is,	met	deze	groep	vrijwilligers,	een	reële	en	nog	steeds	kleinschalige	omvang.	Daarnaast	is	het	werven	
van vrijwilligers een continu proces. 

De vrijwilligers;  
met nu al 70 actieve vrijwilligers willen we groeien tot 100 vrijwilligers in 2023
Ruim 70 personen zijn als vrijwilliger verbonden aan het hospice en aan de thuishulp. Samen bieden we 
de gast op een waardige wijze “leven aan (beter: in) de laatste dagen.” De familie wordt ontzorgd waardoor 
deze alle tijd en aandacht kan geven aan hun dierbare. Naast medische- en zorgprofessionals zorgen de 
vrijwilligers dat het de gasten aan niets ontbreekt, gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag. 

“Wij geloven dat iedereen in de laatste levensfase 
recht heeft op waardigheid, goede zorg, oprechte 
aandacht en het ontzorgen van de naasten”. 



Profiel van de vrijwilliger;  
ongeacht achtergrond of opleiding gaat het om oprechte aandacht
Gasten en hun naasten spreken vaak uit dat zij worden geraakt door de warmte 
en medemenselijkheid, die de vrijwilligers uitstralen. Vrijwilligers hoeven geen 
zorgopleiding te hebben. Alle medische handelingen in het hospice worden door 
medische	professionals	uitgevoerd.	Het	profiel	van	de	vrijwilliger	is	hierdoor	breed:	
van gepensioneerden, ondernemers, tot mensen met een afstand tot de arbeids-
markt, professionals etc.

Het profiel van de vrijwilliger is een doorsnee van onze samenleving. We zijn er 
voor de gasten en familie en net zo goed ook voor elkaar. Dit maakt dat sommige 
vrijwilligers na een tijdje werken in het hospice weer doorstromen naar een betaalde 
baan in de maatschappij. Andere vrijwilligers worden geholpen bij eigen rouwver-
werking of krabbelen weer op na een burn-out of ontslagprocedure. Wat het ook is de 
vrijwilligers (her)vinden zichzelf in het hospice.

Drie redenen waarom dit nieuwe Hospice belangrijk is voor de regio?
1.  Het hospice is van groot maatschappelijk belang, zowel voor de gasten en hun familie, als ook voor 

de vrijwilligers. Het is een betekenisvolle rol die hen ook veel voldoening geeft. Ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt zijn welkom.

2.  De stichting weet op een bijzondere wijze professionaliteit in de zorg én menselijke maat samen te 
voegen tot een unieke en onmisbare dienst voor onze regionale samenleving.

3.  De landelijke afname van het aantal zorgverleners vraagt om meer inzet van vrijwilligers.

Doe mee en draag bij aan dat wat er echt toe doet wanneer het einde nadert. 
Het enige wat voor iedereen gelijk is, is de wetenschap dat we op een bepaald moment overlijden. Het moment 
waarop en de omstandigheden waaronder dat zal zijn, weten we gelukkig meestal niet. Het hospice is er op het 
moment dat een mens het meest kwetsbaar en zorgbehoevend is. Voor sommigen is het dan niet mogelijk om 
thuis te sterven. Weet dan dat er in de regio een plek is waar men in alle rust ‘leven aan (in) de laatste dagen’ 
mag ontvangen. De vrijwilligers doen er alles aan om hierbij te helpen. Ook voor de familie van de stervende is 
het een rust te weten dat er een hospice is, waar zorg geboden wordt die thuis vaak niet meer mogelijk is. 
En hiervoor hebben wij ruimere huisvesting nodig!

Begroting voor nieuwe Hospice, een eerlijk verhaal
Mede dankzij de onbaatzuchtige inzet van bouwkundige en andere 
adviseurs, ontwikkelaars en diverse samenwerkingspartners 
hebben we momenteel ongeveer de helft van de totale 
investering, begroot op € 1.400.000,- inclusief btw, bijeen.  
Voor de andere helft hopen we voor ongeveer € 350.000,- 
 aan subsidies en schenkingen te mogen ontvangen  
en we hopen voor het restant leningen te kunnen 
aangaan op, voor beide partijen, aantrekkelijke 
voorwaarden.

* De nieuwe locatie vindt u via deze link.
**	 	De	financiële	cijfers	van	de	afgelopen	

jaren vindt u in de bijlage.

https://goo.gl/maps/DJsDigFo4LFTYJUF6
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Hospice Nocturne Thuisondersteuning, 
de keuze hebben om in de eigen en  vertrouwde omgeving te blijven in de laatste fase
De fase van afscheid nemen vindt dan thuis plaats. Voor mantelzorgers is soms dit een grote belasting en de 
rust ontbreekt vaak om volop partner, kind of broer of zus te mogen en kunnen zijn. Onze  vrijwilliger helpt 
door er te zijn met een luisterend oor of door de mantelzorger de mogelijkheid te geven om even weg te gaan. 
Voor de persoon in de laatste fase is een goed gesprek, het uiten van zorgen of het gevoel dat de mantelzorger 
even ontlast wordt, is van enorm grote waarde. Door de samensmelting met VPTZ-Geldermalsen zijn de 
mogelijkheden voor thuisondersteuning in de regio breder geworden, een waardevolle aanvulling op 
onze dienst.

Onze aanpak is pragmatisch en transparant
•  Door in gesprek te gaan met betrokken partijen over zaken als grondprijs, advieskosten en leges om 

deze bedragen zo laag mogelijk te houden en liefst terug te brengen tot nul.

•  Door in gesprek te gaan met lokale aannemers om de bouwkosten terug te brengen naar een maat-
schappelijk betrokken bedrag.

•  Door regionale bedrijven te benaderen en te bewegen tot maatschappelijke betrokkenheid door het 
geven van een donatie voor de bouw, aankleding en inrichting. 
“Ook uw medewerkers kunnen in de toekomst een beroep op het hospice doen”. 

•  Door het benaderen van goede doelen.  
“Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ze helpen bij het voorkomen van druk op mantelzorgers 
en zorgpersoneel”.

•  Door het benaderen van verzekeringsmaatschappijen. 
“Onze vrijwilligers besparen enorme bedragen aan zorgkosten”. 

•  Door Publieke Financiering 
“De bewoners uit de regio informeren en vragen om een donatie”.

•  Door investeerders te benaderen over voor hen en voor ons gunstige leningen. 

•  Door het opzetten van een systeem voor het dekken van periodiek terugkerende kosten in de vorm van 
‘De familie van Nocturne’. Bijvoorbeeld door jaarlijks een donatieverzoek te versturen naar de families 
van gasten die in het hospice hebben gelegen dan wel aan wie thuiszorg is verleend.

Concreet
  Ziet u het belang van een nieuw groter hospice voor de regio? Een gezonde, door vrijwilligers gedragen 

instelling waar iedereen een beroep op mag en kan doen die een zo waardig mogelijk levenseinde wenst.

	 	Wilt	u	een	significante	bijdrage	leveren	aan	het	maatschappelijk	belang?	Voor	een	plaats	waar	vrijwilligers	
zich waardevol kunnen inzetten, zorgpersoneel ontzorgen, familieleden ondersteunen en waar de stervende 
in alle rust afscheid mag nemen van het leven? Dan komen wij graag met u in gesprek over de mogelijkheid 
om dit project te dragen middels een donatie, of een lening.

Hoe verder?
Wij	drinken	graag	een	kop	koffie/thee	met	u	om	de	mogelijkheden	samen	te	bespreken	en	nodigen	u	graag	uit	
om te komen kijken in het huidige hospice. Mail ons op bestuur@vptzculemborg.nl of bel ons op 0345 - 514 461.
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Meer informatie: 
samenvoornocturne.nl 
0345 - 514 461 Nu doneren?
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