Huis met een Hart

Ieder jaar overlijden zo’n 650 jongeren en jongvolwassenen aan een
levensbedreigende ziekte. Langzaam maar zeker komen zij in de fase waarin
intensive medische hulp en verpleegzorg noodzakelijk wordt. Aan deze jonge
mensen biedt Xenia een ‘thuis’ met zorg op maat.
Xenia is momenteel op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om het team te
versterken. We kunnen je hulp goed gebruiken bij het koken, verzorgen of om
de tuin netjes te houden.
Heb je geen tijd om vrijwilliger te zijn, maar wil je wel bijdragen? Financiële
steun is ook hard nodig. Voor de exploitatie van Xenia zijn geen subsidies
beschikbaar. Fondsen en donaties zijn de enige bron van inkomsten. Als je
ernstig zieke jonge mensen een verblijf gunt in een huiselijke omgeving; maak
dan een bijdrage over op de rekening:
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Binnenkort een feestje of een jubileum waar donaties worden opgehaald?
Denk dan eens aan Xenia! Zo viert u feest en draagt u tegelijkertijd bij aan de
toekomst van Xenia.

XENIA
Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden
E info@xenialeiden.nl
T 071-5135454
www.xeniahospice.nl
KvK 27340782
NL39RABO0114056803
t.n.v. Stichting Vrienden van Xenia Hospice

Dag lieve buren!
Xenia nodigt jullie uit om op zaterdag 14 oktober de
Internationale Dag van de Palliatieve zorg te vieren.
We willen graag horen en zien wat jullie ervaring is met ons, daarom
vragen we jullie om een kort gedicht, verhaaltje of tekening te maken.
Ken je Xenia nog niet, dan horen we graag jullie mening:
Wat betekent Xenia voor jou?
Maak een foto met je telefoon van je creatie en stuur die voor
24 SEPTEMBER via:
Mail: info@xenialeiden.nl
Of breng ons de origínele versie, die kun je achter laten in onze brievenbus.
Wij vinden het erg leuk om te weten wie wat heeft geschreven of
getekend, maar blijf je liever onbekend, kun je het ook anoniem doen.
Alle reacties worden bij elkaar gebundeld en door het Xenia team bekeken.
Gebaseerd op de reacties, wordt er een kunstwerk samengesteld voor in
de tuin bij Xenia.
Het kunstwerk zullen we installeren op

zaterdag14 oktober

van 14.00 tot 16.00 in de tuin

Die dag willen we dan ook graag met jullie doorbrengen.
Drankjes en hapjes zullen klaar staan om samen
de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg te vieren.
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