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Binnen Xenia krijgen de gasten de palliatieve of terminale zorg die bij hun ziektebeeld past.
Dat is voor iedere gast anders: bijvoorbeeld een jongvolwassene met kanker vraagt een andere, gespecialiseerde zorg dan iemand met ALS. Deze specialistische zorg wordt (als het
goed is) door de zorgverzekeraars vergoed, maar alle benodigde hulpmiddelen moet Xenia
zelf aanschaffen en onderhouden. Een kostbare zaak.
Helaas zijn wij sinds de opening van Xenia in 2014 ook geconfronteerd met het feit dat jongeren zich vaak niet goed tegen ziektekosten hebben verzekerd. Daardoor is de vergoede
zorg absoluut ontoereikend en veelal ontbreekt het de jongeren en de familie aan geld om dit
aan te vullen.
Als hospice kan Xenia een beroep doen op subsidie van de overheid voor sterfgevallen. Die
hanteert daarvoor de regel dat de toe te kennen subsidie wordt gebaseerd op het aantal
sterfgevallen in het hospice zelf. Voor een ‘ouderenhospice’ is dit een realistisch uitgangspunt, maar binnen Xenia kiezen veel jongvolwassenen er toch voor om juist de allerlaatste
momenten thuis door te brengen en daar te overlijden. Hierdoor ontvangt Xenia geen subsidie.
Waar andere hospices jaarlijks kunnen rekenen op legaten van mensen die in het hospice
zijn overleden, geldt dat voor Xenia praktisch niet. Jongeren hebben nog geen vermogen opgebouwd en als dat wel zo is, dan gaat dat vrijwel altijd naar het achterblijvend gezin of naar
familie.
Xenia heeft in vergelijking met andere hospices extreem hoge exploitatiekosten. Xenia verleent nu eenmaal niet alleen terminale zorg, maar ook dure respijt- en overbruggingszorg.
Voor de dekking hiervan kan Xenia nauwelijks een beroep doen op fondsen omdat de
meeste fondsen in hun doelstellingen de mogelijkheid van dekking van exploitatiekosten expliciet uitsluiten.
Bovenstaande heeft tot gevolg dat Xenia jaarlijks kampt met een substantieel begrotingstekort. Ieder jaar dus weer een hele grote uitdaging voor de Vrienden van Xenia Hospice om
dit bedrag bij elkaar te sprokkelen.

Door een heel actief beleid van het Vriendenbestuur zijn zij er in geslaagd om circa EUR.
135,000.- op te halen. Het grotendeel van deze opbrengsten is via speciale acties, zoals
rally’s, veilingen en sportevenementen en dergelijke, opgehaald.
Het Vriendenbestuur is een plan aan het uitwerken voor 2019 om tot een meer structurele en
continue stroom van inkomsten te komen. Dit ziet er veel belovend uit.
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