VPTZ-ZWF: goed doel van de Ronde van SWF

Wie/wat is dat?
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland is een
vrijwilligersorganisatie die hulp en ondersteuning biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven
en hun naasten. Dat gebeurt bij mensen thuis in de hele zuidwesthoek en in de hospice in Sneek.

Hulpverlening thuis.
Meestal verleent een thuiszorgorganisatie de verpleegkundige zorg en is de medische zorg in handen
van de eigen huisarts. Daarnaast kunnen onze geschoolde vrijwilligers hulp en ondersteuning bieden
aan de zieke en de eventuele mantelzorgers. Dit kan door praktische hulp bij de verzorging, door te
luisteren, rust en veiligheid te bieden, te waken, kortom door “er te zijn”. Door aanwezigheid van de
vrijwilligers kan de draagkracht van de mantelzorgers weer worden versterkt.

Hospice "de Kime”
Het Hospice biedt in een huiselijke sfeer hulp, verzorging en gastvrijheid aan terminaal zieke mensen,
voor wie verzorging thuis, om welke reden dan ook, niet (meer) mogelijk of gewenst is.
De zorg wordt afgestemd op de gast, waarbij aandacht besteed wordt aan de lichamelijke, alsook aan
de psychische, spirituele en sociale aspecten. Ook de partner, familie en vrienden krijgen, als zij dat
wensen, ondersteuning.
De Hospice is een neutrale instelling. Iedereen, ongeacht levensovertuiging, geaardheid of afkomst is
welkom. Er is ruimte voor vier gasten. Ieder heeft een eigen kamer met keuken en badkamer, en
men kan de kamer eventueel inrichten met eigen spullen.
Er zijn geen bezoektijden, zodat familie en vrienden op elk gewenst tijdstip bij hun dierbare kunnen
zijn. Vrijwilligers zijn overdag en ’s avonds ter ondersteuning aanwezig en de gast krijgt, net als
thuis, de medische verzorging van een huisarts en van de thuiszorg. Gedurende de nacht is er
professionele zorg van Thuiszorg ZWF in huis.
Waarom goed doel?
Naast subsidie van VWS en de eigen bijdragen van de gasten zijn we voor het grootste deel
afhankelijk van giften en donaties. Daarom zijn we erg blij dat de VPTZ-ZWF een goed doel mag
zijn van ronde van SWF; uw steun is heel erg welkom !
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