Nieuwbouw Geerlingshospice in Valkenburg
In mei start de nieuwbouw van Geerlingshospice in Valkenburg. Het nieuwe hospice, gelegen in
een parkachtige omgeving, krijgt tien ruime gastenkamers, een grote woonkamer, een
eigentijdse keuken en een mooie tuin. De bouw (laagbouw met kap) zal in twee fases worden
uitgevoerd. Medio mei wordt gestart met fase 1 (zes kamers, woonkamer en keuken). Volgens
planning zal het eerste deel van de nieuwbouw in september zijn afgerond.
Sevagram heeft de grond waarop het huidige, tijdelijke, Geerlingshospice staat - op het terrein van
zorgcentrum Oosterbeemd in Valkenburg - verkocht aan projectontwikkelaar ZVM (Zorg Vastgoed
Management). Deze op zijn beurt bouwt het volledig nieuwe en moderne hospice met een
vloeroppervlak van 571 vierkante meter. Sevagram zal op haar beurt het nieuwe hospice voor 15 jaar
huren van ZVM. Een moderne sale en leaseback constructie, die meer en meer wordt omarmd wordt
door zorgorganisaties. De core business van zorgorganisaties, zoals Sevagram, is immers zorg en niet
vastgoed! Begin 2017 zal ook fase 2, namelijk de realisatie van 4 extra kamers, zijn afgerond.
Drie hospices
Sevagram heeft drie hospices: Geerlingshospice (Valkenburg), Hospice Martinus (Mechelen) en hospice
De Molenberg (Heerlen). Het Geerlingshospice en Hospice Martinus hebben inmiddels, als enige twee
ter wereld, als blijk van erkenning het felbegeerde internationale Planetree-label behaald. Dat
garandeert in ieder geval dat geëngageerde Sevagrammers (medewerkers en vrijwilligers) merkbaar
betere mensgerichte zorg in al haar facetten biedt. Naast verzorging en verpleging is er ook aandacht
voor de psychische en sociale kant van de zorg die zich bij de gast (en zijn naasten) kunnen voordoen.
Net als het Geerlingshospice heeft het Hospice Martinus in Mechelen zes kamers en Hospice Molenberg
in Heerlen zes kamers. Geerlingshospice, dat nu nog 6 kamers heeft, beschikt na de nieuwbouw over
4 extra kamers, dus in totaal over 10 kamers. Samen met het overkoepelende bestuur van de beide
steunstichtingen (Martinus en Stichting Geerlingshospice) zal bekeken worden welke extra zaken
rondom sfeer en inrichting kunnen worden gerealiseerd.
Naast een eigen sfeervolle eenpersoonskamer inclusief sanitaire voorzieningen beschikken de hospices
alle over een gezellige huiskamer, huiselijke keuken, een stilteruimte en een mooie sfeervolle tuin
met één of meerdere terrassen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid en zijn er logeerkamers.

