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Wat zijn de kosten?

Aanmelden vrijwilligers

gebracht. Het werk van de Stichting Amandi Thuis

hebben we regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig.

wordt mogelijk gemaakt door donaties, giften,

Wilt u vrijwilliger worden, neem dan contact op met

schenkingen, legaten en subsidies.

de coördinator van de Stichting Amandi Thuis. Zij zal

Voor onze hulp worden geen kosten in rekening

Logo in RGB

■ 50r 107g 158b
■ 199r 54g 43b
■ 25r 90g 118b

Om dit waardevolle werk te kunnen blijven doen

u graag verder informeren.
Hoe kunt u ons helpen?

U kunt ons vrijwilligerswerk steunen door u op te
geven als donateur van de Stichting Amandi Thuis.

De Stichting Amandi Thuis
-

Dat kunt u doen via de e-mail of via de coördinator.
U ontvangt dan jaarlijks, omstreeks de maand
september, een e-mail of brief.

is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 41168118

-

is aangesloten bij de landelijke VPTZ

thuis

AmAndi

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

U kunt ook uw gift overmaken op één
van de volgende bankrekeningnummers
NL14INGB0006097964 of NL86RABO0142127272

AMANDI is de Futura light

t.n.v. Amandi Thuis

Onderregel Palentino linotype italic

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Legaten
en giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.
Bereikbaarheid

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
de coördinator van de Stichting Amandi Thuis via
nummer 06 – 22 29 79 24

Algemene Telefoonnummer
06 – 22 29 79 24
E-mail
info@amandi-thuis.nl
Website
www.amandi-thuis.nl
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Stichting Amandi Thuis

Welke hulp bieden de vrijwilligers?

Wie kan de hulp aanvragen?

in hun eigen vertrouwde omgeving doorbrengen.

hulp verlenen. De inzettijden kunnen liggen tussen

iemand in de terminale fase verkeert. De thuiszorg,

Vaak nemen familie of naasten (mantelzorg) de

’s morgens 7.00 en ’s avonds 23.00 uur.

de huisarts of de familie zelf kan de terminale zorg

zorg voor de ernstig zieke als vanzelfsprekend op

De vrijwilligers kunnen:

inschakelen. In overleg met de ernstig zieke en de

zich. Soms is het geestelijk en lichamelijk zwaar om

•

Luisteren en praten met de ernstig

betrokkenen wordt bekeken welke hulp Amandi Thuis

zieke en betrokkenen;

kan bieden. Vaak kunnen onze vrijwilligers dezelfde

Aanwezig zijn als de familie er niet is. De

dag starten. Gedurende de gehele hulpperiode

zorg even overnemen, zodat de familie de

houdt de coördinator contact met de aanvrager.

Steeds meer mensen willen hun laatste levensdagen

Onze vrijwilligers kunnen alle dagen van de week

gedurende zeven dagen per week, 24 uur per dag
de ondersteuning vol te houden.

•

Wanneer de familie die zorg niet alleen (meer)

gelegenheid krijgt om boodschappen te

aankan, kan zij een beroep doen op de Vrijwilligers

doen, een wandeling te maken of even te

Palliatieve Terminale Zorg van Amandi Thuis. Dat

gaan rusten.

kan ook wanneer de ernstige zieke alleenstaand is of

•

wanneer er weinig hulp van naasten beschikbaar is.
De vrijwilligers vullen de hulp aan die door de familie
of naasten aan de ernstig zieke wordt gegeven en

•

De huisarts of medisch specialist stelt vast wanneer

Waar verlenen wij onze hulp?

Wij verlenen hulp aan mensen die wonen in de

Licht verzorgende taken verrichten

dorpen van de gemeente Kaag en Braassem. Wij

zoals eten en drinken geven.

verlenen, desgevraagd, ook hulp aan mensen van

Op de achtergrond aanwezig zijn en

de Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop en de VPTZ-

zonodig waken.

Aurelia waarmee wij regionaal samenwerken.

kunnen de betrokkenen ondersteunen.
Onze hulp is niet ter vervanging van de professionele
Wie zijn de vrijwilligers?

Onze vrijwilligers zijn mensen die vaak in hun eigen
leven met ziekte en sterven te maken hebben

zorg. De medische en de verpleegkundige zorg blijft
in handen van de eigen huisarts en de thuiszorg.

Samenwerking

Stichting Amandi Thuis werkt nauw samen met
thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen, en
andere disciplines in de Palliatieve Terminale Zorg.

gehad. Vanuit een idealisme en betrokkenheid willen
zij helpen het mogelijk te maken dat mensen in hun
eigen vertrouwde omgeving en volgens hun eigen
wensen kunnen sterven. Voordat de vrijwilligers
worden ingezet, volgen zij een specifieke opleiding
en worden zij regelmatig bijgeschoold.
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