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Viore is op zoek naar een nieuwe locatie 

 
Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker, is op zoek naar een nieuwe locatie. Viore 
heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor de mensen in het 
Gooi en omgeving, die leven met kanker. Een schakel, waar laagdrempelige (niet medische) 
steun en begeleiding wordt geboden, die erop gericht is de kwaliteit van leven te 
verbeteren. Sinds de oprichting in 2012 zijn wij gevestigd op het terrein van ziekenhuis 
Tergooi in Hilversum. Echter vanwege aankomende nieuwbouw van het ziekenhuis moeten 
wij op zoek naar een nieuwe locatie voor 1 juli 2020. I.v.m. de inrichting en het geschikt 
maken van het pand is beschikbaarheid per 1 mei 2020 wenselijk.  
Momenteel zijn wij 5 dagen per week open en wordt er gewerkt met ongeveer 70 
vrijwilligers. Per week komen gemiddeld 155 mensen op bezoek. 
 
Voorkeur: 
Onze voorkeur gaat uit naar een locatie dicht bij Tergooi in Hilversum. 
 
Gewenste ruimte: 

• 300-350m2  

• Diverse sub-ruimtes van verschillende groottes:  
o Keuken centraal en integreren met grote huislijke woonkamer 
o 2 of 3 ruimtes voor individuele gesprekken 
o 1 ruimte voor grote groep 
o 1 ruimte voor een middelgrote groep 
o 1 multifunctionele ruimte voor o.a. creatieve activiteiten (liefst met magazijn) 
o Ruimte voor behandeling (massagetafel) 
o Ruimte voor minimaal 4 werkplekken 
o 2-4 toiletten, met armondersteuning en noodknop 
o diverse opslagruimtes 

• Begaande grond en gelijkvloers 

• Tuin en toegang daartoe 

• In of bij de natuur 

• Parkeerplaatsen voor de deur 
 
Aangezien Viore geen vaste overheidsfinanciering krijgt of enige zorgvergoeding, is zij 
afhankelijk van giften uit de maatschappij. Dit kan zowel financieel zijn maar ook “in-kind”. 
Viore past heel goed in de social responsibility programma’s van bedrijven.  
Mocht iemand ruimte willen aanbieden of sponsoren dan gaan wij graag in gesprek. Viore is 
een ANBI-organisatie waardoor belastingvoordelen denkbaar zijn. 
 
Informatie 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Miranda van den Eijnden, directeur 
Viore via miranda.vandeneijnden@viore.org of via (06)23 66 56 87 of (035)685 35 32 
Meer achtergrond over Viore is te vinden op onze website: www.viore.org  
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