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Fondsengeld voor comfortmatrassen van De Regenboog
Geachte heer, mevrouw,
Langs deze weg wil ik u zeer hartelijk danken voor het honoreren van onze aanvraag voor
het bijdragen aan de kosten van zes comfortmatrassen. Wij zijn daar heel erg blij mee.
De aanvraag is gedaan voor de cliënten van palliatief centrum De Regenboog, een centrum
met 6 kamers. Gemiddeld zijn hier per jaar ongeveer 75 cliënten, waarvan zeker 50
personen de ziekte kanker hebben. De overige mensen hebben terminaal hart-of longfalen,
soms in combinatie met kanker.
In De Regenboog trachten wij, beroepskrachten en vrijwilligers, voor de cliënten een
kwalitatief goede tijd te creëren, onder andere door goede pijn- en symptoombestrijding.
Kwaliteit van leven én van sterven staan centraal in onze zorg. Pijn- en
symptoombestrijding met medicijnen, aangevuld met complementaire zorg en aandacht.
De cliënten die in De Regenboog verblijven, zijn mensen in de laatste fase van hun leven,
die in een slechte conditie zijn. Door verminderde eetlust, afname van energie en pijn bij
mobiliteit is de kans op het ontstaan van druk- of doorligplekken zeer groot.
De speciale comfortmatrassen, geschikt voor (de preventie van) doorligplekken, die er nu
in de Regenboog zijn, hebben wij in 2013 kunnen aanschaffen dankzij de genereuze gift
van uw fonds. Na onderzoek en overleg met onze afdeling Ergotherapie, is nu gebleken dat
deze comfortmatrassen door veelvuldig gebruik, toe zijn aan vervanging.
Gelet op bovenstaande hebben wij besloten een aanvraag in te dienen om deze
comfortmatrassen te kunnen aanschaffen. Hiermee kunnen wij onze cliënten het comfort
bieden, dat in deze laatste fase zò enorm van belang is.
Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor de toegezegde ondersteuning! Het zal de zorg
aan kwetsbare mensen in hun laatste levensfase verbeteren.
Namens De Regenboog,
Len Nolles

