
 

 

Hospice Enschede Open Dag 2022 
Hospice Enschede, een mooie locatie, waar privacy, rust, veiligheid, warmte en kwaliteit van 

leven voorop staan. Op zaterdag 1 oktober 2022, kan iedereen die belangstelling heeft een 

kijkje komen nemen in ons hospice. 

In het hospice verblijven mensen die terminaal ziek zijn en te horen hebben gekregen dat ze 

nog maximaal drie maanden te leven hebben. Ze krijgen een eigen kamer in het huis en 24 

uur per dag medische zorg. Met behulp van de vrijwilligers en zorgmedewerkers van Livio 

wordt geprobeerd het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 

Naast verdrietige momenten wordt er ook genoeg gelachen in het hospice en nergens wordt 

het leven zo geleefd als in het hospice. 

Tijdens deze open dag kunt u als bezoeker informatie ontvangen over het verblijf in het 

hospice en de zorg voor u en uw naasten. Livio is ook aanwezig om u te informeren over de 

zorgmogelijkheden. Belangstellenden voor vrijwilligerswerk hebben deze dag de gelegenheid 

van onze vrijwilligers te horen hoe zij het werken in het hospice ervaren. Daarnaast hebben 

we een aantal leuke standjes met zaken die het leven in het algemeen wat aangenamer 

maken, op het gebied van comfort en ontspanning. O.a. zijn aanwezig de Wens Ambulance, 

Mango, Sophie Bik Fotografie en de wensbox van FC Twente. 

Hospice Enschede is per 1 januari 2022 gefuseerd met  Leendert Vriel Enschede 

Haaksbergen onder de naam “Hospice en Leendert Vriel Enschede Haaksbergen”. Leendert 

Vriel biedt m.b.v. vrijwilligers sinds 1980 ondersteuning in de thuissituatie tijdens de laatste 

levensfase. Ook bieden zij rouwbegeleiding, zoals lotgenotengroepen en individuele 

begeleiding. Ook deze vrijwilligers zullen aanwezig zijn om u daar meer informatie over te 

geven. 

Wilt u ook een kijkje komen nemen in ons hospice? Kom dan naar onze open dag, u bent 

van harte welkom. 

De open dag vindt plaats op 1 oktober 2022 van 11.00u-14.00u, aan het Bijvank 155 in 

Enschede. (hoek het Bijvank/Geessinkweg) 

Van harte Welkom! 


