
Een warm 

bijna-thuis-huis 

voor de laatste 

levensfase
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U kunt vriend worden door 
maandelijks een bedrag te stor-
ten ten gunste van ons hospice. 
Ook is het mogelijk een eenmalige 
bijdrage te schenken of een legaat 
te doneren. Maar ook andere vormen 
van sponsoring of donaties zijn welkom. 
Meer over de mogelijkheden om te doneren 
vindt u op onze website. Ook kunt u bijgaande 
antwoordkaart invullen en retourneren. 

Heeft u vragen? Aarzel dan niet contact met 
ons op te nemen. Wij zijn heel blij met uw steun 
en danken u alvast van harte namens onze 
(toekomstige) bewoners en hun naasten. Mede 
dankzij u hebben zij de mogelijkheid om op een 
fijne plek, omringd door lieve vrijwilligers en 
professionele zorgverleners, hun laatste levens-
fase door te brengen. 

   www.hospicedecirkel.nl

Hospice De Cirkel voor de  
Zwijndrechtse Waard
Vrouwgelenweg 61 
3341 BS Hendrik-Ido-Ambacht
078 612 41 38
coordinatorzww@hospicedecirkel.nl   

Stichting vrienden van hospice De Cirkel
NL09 RABO 0397 6162 79 

Kijk voor meer informatie op: 
www.hospicedecirkel.nl
C facebook.com/hospice.de.cirkel
Mtwitter.com/HospiceDeCirkel
F linkedin.com/company/hospice-de-cirkel
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Hospice De Cirkel

Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard 
Andoornlaan 200 
3356 LC Papendrecht
078 645 19 56
coordinatoraw@hospicedecirkel.nl 

Stichting vrienden van hospice De Cirkel 
NL 43 RABO 0335 0453 32 

Parkeren 
Op het terrein van het hospice zijn geen parkeerplaatsen voor bezoekers. Wij verzoeken u vrien-
delijk uw auto te parkeren op de grote parkeerplaats naast het hospice (zie kaartje). U hoeft dan 
alleen maar het zebrapad over te steken en u staat voor de ingang van het hospice. Graag niet in 
de woonwijk parkeren! 

Stichting vrienden van hospice De Cirkel
Vrouwgelenweg 61
3341 BS Hendrik-Ido-Ambacht 
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Een mooie laatste levensfase
Hospice De Cirkel is een bijna-thuis-thuis waar 
mensen die niet lang meer te leven hebben, 
kunnen wonen. In het hospice krijgen zij
dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van
de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden.
Daarnaast kunnen de bewoners rekenen op 
de aanwezigheid en aandacht van vrijwilligers. 
De zorg in een hospice is gericht op de kwaliteit 
van leven. Het streven is mensen een mooie 
laatste levensfase te bieden. De Cirkel heeft  
twee vestigingen. In 2011startte hospice  
De Cirkel voor de Zwijn drechtse Waard in  
Hendrik-Ido-Ambacht. In 2020 heeft De Cirkel 
een tweede vestiging in Papendrecht geopend 
die is gericht op de Alblasserwaard. Beide  
hospices hebben dezelfde uitgangspunten. 
Door de jaren heen heeft hospice De Cirkel zijn 
bestaansrecht bewezen. Veel mensen hebben 
een mooie laatste levensfase bij De Cirkel gehad 
met dank aan de liefdevolle inzet van veel 
vrijwilligers en de hartverwarmende financiële 
steun van heel veel bedrijven, instellingen en 
particulieren.  

Hospice De Cirkel voor de  
Zwijndrechtse Waard
Hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse 
Waard ligt in de groene wijk de Volgerlanden. 
Dit hospice heeft vier bewonerskamers met

eigen 
badkamer 
en terras. Door 
de jaren heen heeft 
hospice De Cirkel een 
enorm draagvlak in de regio. 
Veel mensen hebben er in een liefde-
volle omgeving een mooie laatste tijd gehad. 

Hospice De Cirkel voor de  
Alblasserwaard
Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard is 
een eigentijds en duurzaam bijna-thuis-huis 
gevestigd in de woonwijk Oostpolder in Papen-
drecht. Dit hospice heeft zes bewonerskamers 
met eigen badkamer en terras. De organisatie 
van de liefdevolle verzorging is gebaseerd op 
de jarenlange ervaring bij hospice De Cirkel 
voor de Zwijn drechtse Waard.

Organisatie
Beide hospices worden aangestuurd door een 
manager. Zij legt verantwoording af aan het 
bestuur. Daarnaast heeft elke vestiging (inval)- 
coördinatoren en er werken in totaal zo’n 150 

vrijwilligers verdeeld over beide locaties. 

Hoe is 
de zorg 

geregeld?
Bewoners kunnen 

hun eigen thuiszorg en 
huisarts meenemen naar het 

hospice. Blijkt dat om welke reden
dan ook niet mogelijk, dan zoekt het hospice  
in overleg met de bewoner en zijn/haar fami- 
lie naar een andere oplossing. Naast een  
coördinator zijn er van 7.00 uur tot 23.00 uur 
vrijwilligers aanwezig. Zij ondersteunen sociaal 
en emotioneel, verzorgen de maaltijden en het 
drinken voor de bewoners en hun naasten en 
doen lichte huishoudelijke werkzaamheden. 
Zij voeren geen enkele medische handeling 
uit. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur is er profes-
sionele nachtzorg van een thuiszorgorganisatie. 
In de Zwijndrechtse Waard is dat Aafje en in de 
Alblasserwaard zijn dat Rivas en Waardeburgh. 

Welke voorzieningen zijn er?
Onze hospices zijn huiselijk en kleinschalig. Alle 
bewonerskamers hebben een naam van een 
rivier uit de regio en zijn eigentijds en comfor-
tabel ingericht. Zo is er bijvoorbeeld een kleine 
pantry, een sta-op-stoel, een zitje en een mo-
derne televisie. De badkamer is ruim en van alle 
gemakken voorzien. Er is een gemeenschappe-
lijke woonkamer met een keuken, een eettafel 
en voldoende zitruimte en beide hospices 
hebben twee logeerkamers waar naasten te-
gen een kleine vergoeding kunnen blijven 
slapen. Ook is er de mogelijkheid voor 
een duobed op de bewonerskamer. 

In Papendrecht is er eveneens een familiekamer 
waar naasten zich even terug kunnen trekken 
of in alle rust en privacy gesprekken kunnen 
voeren. Bewoners kiezen hun maaltijden uit 
een menuboekje en naasten kunnen tegen een 
kleine vergoeding ook blijven eten. Vrijwilligers 
doen er alles aan om het de bewoners en hun 
naasten zo gemakkelijk mogelijk te maken en er 
echt een bijna-thuis van te maken. 

Hoe gaat de aanmelding?
De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, 
huidskleur of geloof. Het staat voor geborgen-
heid en iedereen die minder dan drie maan-
den te leven heeft, is welkom. Vaak gaat een 
verwijzing via de huisarts, de thuiszorg of de 
transferafdeling van een ziekenhuis, maar u kunt 
zich ook zelf aanmelden bij ons hospice. U kunt 
telefonisch contact opnemen met een van de 
hospices of een mail sturen naar: 
coordinatoraw@hospicedecirkel.nl en/of  
coordinatorzww@hospicedecirkel.nl 

‘Ondanks dat het einde nadert,  
zijn mensen hier gelukkig’

‘Dit is een huis vol liefde’

‘Als thuis sterven niet mogelijk is, is 
een hospice een hele mooie oplossing’

Stichting vrienden van  
hospice De Cirkel
Hospice De Cirkel is een particuliere organi-
satie. De overheid subsidieert de activiteiten in 
beperkte mate. Van de bewoners wordt een be-
scheiden eigen bijdrage in de kosten gevraagd 
die over het algemeen door de zorgverzeke-
ring wordt vergoed. Het grootste deel van de 
benodigde gelden moet uit sponsoring komen. 

De Stichting vrienden van hospice De Cirkel is 
opgericht om die fondsen te werven bij bedrij-
ven, instellingen en particulieren. Het bestuur 
bestaat uit leden die in de regio wonen en/of 
werken en zich inzetten om de financiële steun 
te krijgen die noodzakelijk is om het hos pice te 
exploiteren. Het hospice is een ANBI-
instelling, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar. 

*K
ru

is 
uw

 v
oo

rk
eu

r a
an

  Ja, ik wil De Cirkel graag steunen en machtig de Stichting vrienden van hospice De Cirkel 
om maandelijks/per kwartaal/jaarlijks € ……..... van mijn  
rekeningnummer …….............................. t.n.v. …….............................. af te schrijven.

Mijn donatie komt ten gunste van*:
  Hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard 
  Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard
  Maakt niet uit aan welk hospice mijn donatie wordt besteed

  Ja, ik wil De Cirkel graag steunen. Neem contact met mij op over de mogelijkheden. 

Naam m/v

Adres

Postcode

Woonplaats

Mail

Telefoon

Datum Handtekening

Hospice De Cirkel 
•Een bijna-thuis-huis voor mensen in hun laatste levensfase
• Twee locaties: één voor de Zwijndrechtse Waard (Hendrik-Ido-Ambacht) en één voor de 

Alblasserwaard (Papendrecht)
•Dezelfde zorg als thuis van de thuiszorg en huisarts
•Ondersteuning van vrijwilligers
• Een eigen kamer met badkamer, een eigen terras, een gemeenschappelijke woonkamer en 

twee logeerkamers met badkamer voor naasten
•Een liefdevolle plek die geborgenheid biedt voor bewoners en hun naasten


