Bardo zorgt
Ons verhaal…
Het verhaal van Bardo. Wat is het dat het team van vrijwilligers
en beroepskrachten zo aanspreekt en verbindt in onze organisatie?
We legden ons oor bij hen te luister en dat leidde tot het verhaal
waarvan ons hart sneller gaat kloppen, waar we samen in geloven,
dat ons inspireert... we delen het graag met jou!

‘De dood zelf kan niet voorkomen worden; deze is
onvermijdelijk, want onlosmakelijk met het leven
verbonden. Maar binnen de context van het
overlijden zijn de mogelijkheden eindeloos,’ vatte
een patiënt van Bardo het naderende einde samen.
Het is precies waar wij van Bardo voor staan; juist
op het moment dat de dood zich aandient, zetten
wij ons in voor een zo’n groot mogelijke kwaliteit
van leven op de manier die bij jou past.
In Bardo begeleiden artsen, verpleegkundigen en
ruim 150 vrijwilligers je 24/7 tijdens je laatste reis.
Wij vinden het een voorrecht om je in deze laatste
maanden, weken of dagen bij te staan.
In de kwetsbare en eenzame tijd van de laatste
levensfase staat het team van Bardo voor je klaar.
Het is de plek waar je écht wordt gezien, waar je tot
rust mag komen. Maar natuurlijk is een opname in
het hospice ook een hele grote stap. Bardo is een
mooie plek in een prachtige omgeving, maar de
medaille heeft twee kanten. Je weet dat je hier
waarschijnlijk zult sterven. En toch zeggen veel
patiënten uiteindelijk: ‘Ik had deze stap echt
eerder moeten zetten’.
Dat is wat we in Bardo doen. We luisteren met
oprechte aandacht waardoor je je in vertrouwen
kunt overgeven aan wat komen gaat. We verlichten
je klachten, zodat er ruimte kan ontstaan om het
leven dat rest goed in te vullen. We laten je ervaren
dat de tijd van moeten voorbij is. Er ontstaat rust, er
wordt innerlijk opgeruimd, verankerd en afscheid
genomen. En hoewel je dit zelf moet doen, ben je
niet alleen. Wij zijn er voor jou en je naasten.

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in
Bardo en nodigen je uit om je kamer in te richten
met je eigen spullen en waardevolle herinneringen.
Natuurlijk dekken we ook de tafel voor je naasten
als ze blijven eten en staat er een bed klaar voor
wie wil blijven overnachten.
Maar ook als je thuis wilt blijven wonen is Bardo er
voor je. De casemanagers van Bardo ondersteuning
thuis ondersteunen je bij het zoeken naar jouw
eigen manier van leven, loslaten en sterven. Jij als
patiënt bent bij ons het uitgangspunt en hebt te
allen tijde de regie. We ‘luisteren jouw vraag
tevoorschijn’, om te weten hoe we er het beste voor
je kunnen zijn. Bij ons stopt deze toegewijde zorg
niet na het overlijden. Ook voor nabestaanden
bieden wij een ontmoetingsplek in Bardo.
Wij zien onze patiënten als onze grootste
leermeesters, die ons inspireren en wiens kennis
we graag doorgeven in het Bardo Leerhuis aan
zorgverleners, vrijwilligers en andere
geïnteresseerden. We betrekken de dood bij het
leven omdat we geloven dat als je de dood negeert,
je het leven tekort doet. We blijven in beweging om
mensen te inspireren om de dood te omarmen in
het aardse bestaan; de dood gaat iedereen altijd
aan. Als we vanuit deze gedachte er zijn, kunnen
we het eenzame en vaak geïsoleerde stervensproces
doorbreken. Laten we samen leven én sterven in
verbinding met elkaar.

Bardo: omdat het ook zó kan.
Het team Bardo
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