
EEN WARM THUIS VOOR MENSEN IN DE  
LAATSTE LEVENSFASE
Hospice Kajan is een high care hospice in Hilversum, 
met een vast team van tien verpleegkundigen 
gespecialiseerd in palliatieve zorg. Dit team is 24 uur 
per dag aanwezig voor de dagelijkse zorgverlening. 
Naast de zorg voor lichamelijke ongemakken, is 
er veel ruimte en aandacht voor de psyche, de 
emoties en de sociale context van de bewoners. De 
professionals worden in de zorg ondersteund door 
onze vele zorgvrijwilligers.

24 uur per dag 
liefdevolle zorg in 
een professionele 
omgeving

Een vertrouwd en 
veilig (t)huis

Bewonerswensen 
staan centraal

Waardig met naasten 
het leven afronden

Steun Hospice Kajan,  
voor nu en in de toekomst
De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven 
thuis in hun eigen omgeving. Soms gaat dat niet, om welke 
reden dan ook. Dan biedt Hospice Kajan in Hilversum uitkomst. 



Draagt u Hospice Kajan ook  
een warm hart toe?
Hospice Kajan draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Onze 
kosten worden deels gedekt door de zorgverzekeraar en de eigen bijdragen 
voor verblijfkosten. Daarnaast steunen we op giften die we ontvangen van 
mensen die zich betrokken voelen bij het hospice en onze palliatieve zorg 
een warm hart toedragen. Wij waarderen deze vrijgevigheid ten zeerste. Met 
uw steun kunnen we zorgen voor een zo prettig mogelijk verblijf voor onze 
bewoners en hun naasten.
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WORD VRIEND

Als vriend draagt u structureel 
bij aan de zorg en bent u van 
onschatbaar belang voor het 
hospice. Stichting Vrienden 
van Hospice Kajan neemt zo 
nodig de eigen bijdrage van 
bewoners voor haar rekening. 
Ook waarborgt zij het op lange 
termijn in stand houden en 
uitbouwen van het hospice.

Word vriend van Hospice Kajan 
via www.hospicekajan.nl/vriend 
of NL26 INGB 0009 1829 30 ten 
name van Stichting Vrienden van 
Hospice Kajan.

DOE EEN GIFT

Met uw steun kunnen we 
zorgen dat de bewoners  
een zo aangenaam mogelijk 
verblijf hebben. Dankzij 
donaties kunnen we ons huis 
en de tuin de gewenste  
warme uitstraling geven 
zodat de bewoners en hun 
familieleden en vrienden zich 
thuis voelen.

Doneren kan online via  
www.hospicekajan.nl/geef  
of NL85 INGB 0004 9242 47 
ten name van Stichting  
Hospice Kajan.


