
Informatiegegevens 
Leendert Vriel Noord Oost Twente

Monnikstraat 33, 7571 CW  Oldenzaal  

Telefoon: 06 - 22 57 23 19  •  E-mail: oldenzaal@leendertvriel.nl 

Gemeenten: Oldenzaal, Dinkelland en Losser

Bankrekeningnummer: NL91 ABNA 0603 7608 72,

t.n.v. Stichting Vrienden van Leendert Vriel Noord Oost Twente 

De stichting is een ANBI aangemerkte instelling.

www.leendertvriel.nl

Zorg in de 
laatste 
levensfase

Leendert Vriel is aangesloten bij VPTZ Nederland.

Achtergrond 
Leendert Vriel
De stichting Leendert Vriel is opgericht na het overlijden van een 

jonge man uit Enschede. Eind jaren zeventig was thuis sterven 

nauwelijks denkbaar. Deze man was ernstig ziek en wilde graag 

thuis sterven, daarom heeft zijn vrouw dat samen met hun vrien-

den en familie mogelijk gemaakt. In de krant is zijn verhaal be-

schreven onder het pseudoniem ‘’Leendert Vriel’’. Na zijn overlijden 

kwam uit deze kring het initiatief dit ook voor anderen mogelijk te 

maken. Zo is in 1980 de eerste Stichting Leendert Vriel opgericht. 

Tegenwoordig is er een landelijke Koepel met de naam 

‘Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg’ (VPTZ, Nederland). 

Er zijn ruim 200 stichtingen aangesloten en er werken door het hele 

land meer dan 10.000 vrijwilligers om er ‘’te zijn’’ als het er om gaat.
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Als iemand in uw naaste omgeving gaat overlijden, is 

dat een heel bijzondere en zware periode. Het wordt 

meer dan ooit belangrijk om hier aandacht aan te kun-

nen besteden; er voor elkaar te kunnen zijn. U wordt 

hierbij vaak ondersteund door thuiszorg, de huisarts en 

uw naaste omgeving. Daarnaast kunt u ondersteuning 

krijgen van een goed opgeleide en ervaren vrijwilliger 

van Leendert Vriel. De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en 

ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens 

naasten. 

Leendert Vriel Noord Oost Twente biedt naast de zorg 

thuis ook zorg in het bijna thuis huis, Hospice Holos, in 

Oldenzaal. Meer informatie hierover kunt u vinden op 

www.hospiceholos.nl

Maak vrijblijvend kennis 
met Leendert Vriel
U kunt al in een vroeg stadium kennismaken met ons. Bijvoorbeeld als u of uw dierbare 

te horen heeft gekregen dat u niet meer beter wordt en u wilt weten welke mogelijkheden 

voor ondersteuning er zijn. De coördinator kan bij u thuis komen om kennis te maken en 

informatie te geven zonder dat u iets verplicht bent. Wanneer u voor iemand zorgt, kan het 

heel prettig zijn dat u regelmatig even tijd voor uzelf hebt. Een vrijwilliger van Leendert Vriel 

kan een dagdeel voor uw dierbare zorgen. Zo houdt u het zelf langer vol. En als het nodig 

is om ‘s nachts iemand in huis te hebben die vaker een stervensproces heeft begeleid, of 

omdat het veilig voelt, dan kan dat ook. 

Leendert Vriel werkt met speciaal opge-

leide vrijwilligers, die zeer gemotiveerd zijn 

om dit werk te doen. Bijvoorbeeld omdat 

zij zelf ooit een dierbare hebben verloren of 

omdat zij in hun werkzame leven mensen 

begeleid hebben in de laatste levensfase. 

De vrijwilligers willen iets doen voor men-

sen in de laatste levensfase en hun naas-

ten, door er ‘’te zijn’’ als dat nodig is.

“Er zijn” 
als het er 
om gaat

Hulp aanvragen
U kunt zelf hulp aanvragen voor overdag 

of ‘s nachts, uw huisarts en uw wijkver-

pleegkundige kunnen ook namens u de 

aanvraag doen. Leendert Vriel werkt nauw 

samen met allerlei hulpverleners. Wanneer 

een aanvraag binnen komt, gaat de coör-

dinator kennismaken met u en uw naas-

ten. Samen met u onderzoekt zij welke 

aanvullende hulp gewenst is en geboden 

kan worden. Vervolgens zet zij, op de met 

u overeengekomen tijden, een vrijwilliger 

in die goed bij u past.

Kosten
Aan het inzetten van vrijwilligers zijn voor 

u geen kosten verbonden. De kosten die 

wij als Leendert Vriel maken worden deels 

door een subsidie vergoed. 

Daarnaast zijn wij aangewezen op giften 

van particulieren en bedrijven, fondsen en 

sponsoractiviteiten. Een vrijwillige bijdrage 

is wel van harte welkom.

Vrijwilligers
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