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Hoe mooi kan eenvoud zijn. Mulleners + Mulleners
Architecten uit Amsterdam is er op een knappe manier
in geslaagd om Hospice Bardo aan het Jansoniusplein
in Hoofddorp in de omgeving te integreren en
tegelijkertijd het gebouw een geheel eigen karakter
mee te geven. Hospice Bardo is een high care hospice:
een kleinschalige instelling waar 24 uur per dag
palliatieve terminale zorg wordt geboden aan
patiënten die weten dat zij komen te overlijden.
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