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“In het Kompas las ik wel eens iets over een hospice in Zuid-
Beijerland. En in onze kerk werd ervoor gecollecteerd. Vorig 
voorjaar kwam ik er voor het eerst binnen toen we mijn tante 
gingen bezoeken. Die tante is er overigens niet gestorven, ze 
leeft nog steeds. In het ziekenhuis kreeg ze nog twee weken. 
Ze was zo ziek dat we dachten dat bezoek voor haar teveel zou 
zijn. Maar in de hospice knapte ze weer op. We zijn er een keer 
of drie geweest en dan proef je meteen de huiselijke sfeer die 
er hangt”.

Gebraden kippetje
“Mijn vrouw Hanneke en ik waren erg onder de indruk van de 
zorg die mijn tante kreeg. Wat ons is bijgebleven, is dat alles 
kon. Dat merkten we toen we op bezoek waren. Een vrijwil-
ligster kwam kennis maken met mijn tante. Uit hun gesprek 
bleek dat heel veel mogelijk is, van een gekookt eitje bij het 
ontbijt, een gebraden kippetje bij het avondeten tot nog 
een keer een uitstapje ergens naar toe. Mijn tante vraagt niet 
gauw iets voor zichzelf maar die vrijwilligster prikte daar zo 
doorheen. Ze zei: ‘Schroom niet iets te vragen, wij doen het 
graag. We hebben er plezier in om iets voor u te doen’. Ook de 
verpleegkundigen was niks teveel.  
Een aantal maanden later kwam Frans van de Plaat (oud-
bestuurslid van de hospice) vragen of ik een vacature in het 
bestuur van de hospice wilde invullen. Mijn aandachtsgebied 
binnen het bestuur is: subsidies en inkomende geldstromen. 
Ik heb geen spijt dat ik ja gezegd heb tegen de hospice. Ik 
moest er wel even over nadenken, want tegelijkertijd werd 
ik gevraagd als voorzitter van de Raad van Toezicht van twee 
zorginstellingen die gingen fuseren. Ik was al toezichthouder 
bij een Zeeuwse zorginstelling en die ging samen met een 
instelling uit Zuid-Holland. Tegen beide functies heb ik ja 
gezegd. Mijn hele leven heb ik actief mogen zijn op bestuurlijk 
gebied. Als de thuissituatie het toelaat, vind ik dat je op het 
maatschappelijke vlak iets moet doen”. 

Vissersfamilie
“Alweer drie jaar ben ik met mijn werk als registeraccountant 
bij Ernst & Young gestopt. Mijn vrouw werd enkele jaren 
geleden ziek en dan weet je ineens wat echt belangrijk is. Ik 
had een volle cliëntenportefeuille en had eigenlijk niet eens 
tijd voor de verjaardagen van mijn kleinkinderen. Toen er een 
goede opvolger voor mijn klanten geregeld was, kon ik weg. 
Als accountant heb ik veel onderwijs- en zorginstellingen 
gecontroleerd. Dat zijn ook de werkgebieden die me boeien. 
Ik ben geboren in Nieuw-Beijerland en kom uit een vissers-
familie. Mijn vader had een kottertje in de haven van Nieuw-
Beijerland, hij viste op paling in het Haringvliet en het Spui. Na 
de afsluiting van het Haringvliet kwam een accountant bij ons 
langs om de schadevergoeding te regelen. Zo ben ik op mijn 
zeventiende de accountancy ingegaan, dan kon ik studeren en 
daarnaast werken. Negen jaar heb ik over de studie gedaan. 
Als jongste assistent was mijn eerste klant het Ikazia zieken-
huis, en zo kreeg ik te maken met de gezondheidszorg. 
Na ons trouwen zochten we een huis en kwamen in Oud-
Beijerland terecht. Van daaruit waren de verbindingen met 
Rotterdam makkelijker. We zijn er niet meer weggegaan. We 
hebben vier plus vier kinderen, de aanhang hoort erbij. Even 
kijken hoor, even tellen, en zes kleinkinderen. De jongste is pas 
geboren”. 

Druk op begroting
“De hospice is deels afhankelijk van giften en legaten. Daar-
naast worden activiteiten van de hospice betaald uit de AWBZ. 
Gemeenten subsidiëren een stukje via de WMO en ook van het 
Ministerie van VWS ontvangen we subsidie. Maar de financie-
ring van zorg en welzijn in Nederland staat onder druk. Er gaat 
zoveel veranderen op dat gebied. In 2015 wordt de zoge-
naamde vergoeding zorginfrastructuur afgeschaft, dat moeten 
we als organisatie wél opvangen. Wij moeten er als bestuur 
rekening mee houden dat er druk op onze begroting komt. Wij 
gaan de komende jaren in ieder geval ons stinkende best doen 
om het belang van de hospice onder de aandacht te brengen 
bij de subsidiegevers. Net als de andere bestuursleden wil ik 
mijn kennis ten dienste stellen van de hospice om te zorgen 
dat de organisatie financieel gezond blijft.
Dat de hospice maatschappelijk zo breed gedragen wordt, 
vind ik wel heel mooi. Het doet mij een beetje denken aan 
Zwitserland. Daar waren we op een begraafplaats, op ieder 
graf stond hetzelfde kruis. Daar zit een bepaalde gedachte 
achter. Ieder mens moet sterven, dan is iedereen gelijk. Alle 
maatschappelijke verschillen vallen bij de dood weg. De 
hospice is een omgeving waar mensen maximaal zichzelf kun-
nen zijn. Een plek waar laatste wensen van mensen ingevuld 
kunnen worden. Waar mensen vakkundig geholpen kunnen 
worden. Dat er ruimte is om op een waardige manier te ster-
ven. Dat daar tijd en aandacht voor is, met dierbare naasten 
dichtbij. Heel mooi. Als je daar over nadenkt en je mag daar 
een bescheiden bijdrage aan leveren dan doe ik dat graag. 
Altijd samen met anderen natuurlijk”.
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Vrijwilligers gezocht!!

Wilt u er zijn voor een ander? Word dan vrijwilliger in Hospice Hoeksche 
Waard.

Wij bieden: 
- zinvol werk en waardevolle contacten
- samenwerking met een gemotiveerd team van vrijwilligers, verpleeg- 
 kundigen en coördinatoren
- introductiecursus, themabijeenkomsten en persoonlijke begeleiding

Wij vragen:
- mensen met het hart op de juiste plaats
- respect, vertrouwen en invoelingsvermogen
- twee keer per week vier uur beschikbaar kunnen zijn (en af en toe 
 vier uur in het weekend)

Spreekt het u aan om zich in teamverband in te zetten voor onze gasten 
en hun naasten? Of misschien wilt u er gewoon eens over praten of dit 
werk bij u past? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen naar Hospice 
Hoeksche Waard, tel: (0186) 66 04 10.

5 6

Nieuw bestuurslid Hans Nobel
“Hospice is een plek waar je op een waardige manier kunt sterven”
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Vanuit het bestuur
Tijdens het schrijven van dit voorwoord, op een prachtige 
lentedag begin maart, gaan mijn gedachten terug naar de 
afgelopen periode. Een periode waarbij volop aandacht is 
geweest voor de Olympische Winterspelen die gehouden 
zijn in Sotsji. Er werd door Nederland acht keer goud, zeven 
keer zilver en negen keer brons gewonnen en Nederland 
eindigde als vijfde in het medailleklassement. Een absoluut 
record voor Nederland in de geschiedenis van de Winter-
spelen. En ongemerkt gaan mijn gedachten dan ook naar al 
onze vrijwilligers in de hospice die op de achtergrond vaak 
zo´n belangrijke rol vervullen. Die als eerste eindigen in het 
klassement van medailles en die van onschatbare waarde 
zijn.

Financiën
Tijdens de Kerstmarkt in Oud-Beijerland, afgelopen de-
cember, kwam ik onze vrijwilliger Jacob van Rossum tegen 
waarover u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen. 
Jacob, die allerlei leuke dingen voor vogels maakt, zoals voe-
derhuisjes en nestkastjes. Hij verkocht ze op de Kerstmarkt 
en de opbrengst schenkt hij aan de hospice.
Steeds opnieuw zijn er giften, zoals van de Roparun, de 
Soroptimisten, bedrijven, kerken en particulieren. Verderop 
in dit blad kunt u lezen wat er zoal met uw giften is en wordt 
gedaan.
Ook zijn er steeds opnieuw mensen die zomaar spontaan 
een bedrag overmaken aan de hospice. Zo ontvangen wij 
regelmatig giften van mensen die bij jubilea, verjaardagen 
etc. het ‘verjaardagsgeld’ overmaken naar de hospice. Tot 
voor kort ontvingen deze gulle gevers een bedankbrief van 
ons, maar helaas, in het kader van de privacy, worden deze 
adressen door de bank niet meer vrijgegeven. 

Nieuw bestuurslid
Met ingang van oktober 2013 is de heer J.A. (Hans) Nobel 
toegetreden tot het bestuur.

Hij is de opvolger van de heer Frans van der Plaat. Met zijn 
ruime kennis en ervaring is de heer Nobel een uitstekende 
aanvulling op ons bestuur. Elders in dit blad stelt Hans Nobel 
zich aan u voor.

Herdenkingsbijeenkomst
De herdenkingsbijeenkomst vond afgelopen 2 april plaats. 
Een avond waarbij op een passende, respectvolle wijze 
is stilgestaan bij de overleden gasten. Waar we stil zijn en 
herdenken aan wat iemand voor ons heeft betekend en 
altijd zal blijven betekenen. Wat blijft zijn de herinnering- 
en, kostbare gedachten aan de dierbaren. Ik hoop dat de 
warmte aan alle mooie herinneringen troost kan bieden aan 
de nabestaanden ... .

Tot slot
In de hospice speelt zich voor kortere of langere tijd een 
emotionele en intieme periode af die de buitenwereld tot 
stilstand lijkt te brengen. Door het naderende afscheid wor-
den kleine dingen belangrijk: een musje in de tuin, wolken-
partijen in de lucht, een bundel zonneschijn waar precies je 
stoel in past. Kleine alledaagse wonderen die we opmerken 
omdat we gevoeliger zijn dan anders.
Wij zijn dankbaar dat onze hospice een huis mag zijn waar 
mensen in hun laatste levensfase die zorg en aandacht 
geboden wordt die misschien zo gewoon lijkt, maar toch zo 
bijzonder is. 

Namens het bestuur,
Adri Berger, voorzitter

Maybe4You
Eind vorig jaar ontvingen wij een mooie gift van Maybe4You, de 
kringloopwinkel uit Puttershoek. Toen Caroline Wols (vriendenad-
ministratie) langsging om hen te bedanken was zij verrast door het 
enorme enthousiasme van het team van vrijwilligers van 
Maybe4You. De winkel krijgt vanuit allerlei richtingen mooie, 
nieuwe en gebruikte spullen aangeleverd. Van kleding, accessoires, 
hebbedingetje, gebruiksvoorwerpen, spellen, boeken, gordijnen, 
lampen, meubelen en nog veel meer. De opbrengst van deze spul-
len wordt gedoneerd aan allerlei goede doelen en sinds eind vorig 
jaar is ook de hospice als één van de goede doelen benoemd. Daar 
zijn wij natuurlijk heel blij mee.
Onlangs brachten ook Els Pitt (coördinator) en Anne van Loon (ver-
pleegkundige) een bezoek aan de kringloopwinkel. Zij werden blij 
verrast met de donatie van gloednieuwe halfronde kussens waar-
mee onze gasten nog meer comfort ervaren als zij in bed liggen.
Binnenkort zal hun team van vrijwilligers een bezoek brengen aan 
de hospice. Hiermee krijgen zij een goed beeld van waar zij zich zo 
enthousiast voor inzetten.
Mocht u ook een keer een kijkje willen nemen bij Maybe4You, 
zij zijn gevestigd op Schouteneinde 54 te Puttershoek en iedere 
zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Dankzij de giften die wij mogen ontvangen, hebben wij ook de afgelopen periode weer een aantal wensen in vervulling laten gaan, 
zoals de aanschaf van een Quooker, een praktische medicijnkast voor de verpleegkundigen, nieuwe verlichting in de tuinkamer, klap-
stoelen voor op de gastenkamers. Daarnaast gaat de tuin meer kleur krijgen. In het voorjaar zijn er veel nieuwe planten ingezet, zodat 
onze gasten en hun naasten nog meer kunnen genieten van de tuin. Bovendien maken we van de plukbloemen boeketjes voor op de 
gastenkamers. Ook tuinverlichting wordt aangelegd.

Maar natuurlijk blijft er altijd nog een aantal wensen over, zoals een ‘warm-kast’ voor het linnengoed, nieuwe tuinparasols, vervanging 
van de computers, nieuwe keukenapparatuur, vervanging van de houten keldertrap en nieuwe kasten.

Daarnaast wordt een deel van de giften bestemd voor de exploitatie van de hospice, onderhoud en inrichting, (bij) scholing voor onze 
verpleegkundigen en vrijwilligers en natuurlijk het jaarlijks uitje voor personeel en vrijwilligers.

Namens alle gasten onze hartelijke dank.

Voor het overlijden van onze moeder 
waren er al geruime tijd zorgen om 
onze vader. Na haar overlijden pakte 
onze vader, ondanks het verdriet en het 
gemis, de draad, voor zover als mogelijk, 
weer op. Begin mei vorig jaar verslech-
terde zijn toestand dusdanig dat hij 
opgenomen werd in het Ikazia zieken-
huis. Na een week opname stelde het 
ziekenhuis voor hem naar de hospice 
over te brengen. Wij wilden heel graag 
dat hij eerst nog even naar huis kon om 
daar afscheid te nemen. Dat is mogelijk 
gemaakt door een aantal verpleeg-
kundigen van thuiszorg Zorgwaard, 
die voorheen ook voor onze moeder 
en vader zorgden. Zij waren bereid de 
nachtzorg op zich te nemen, zodat er 
geen ‘vreemden’ om hem heen waren. 
Onze dank aan hen hiervoor is heel 
groot. Nachtzorg zit niet standaard in 
het zorgpakket van Zorgwaard.

Ommekeer in hospice
Daarna brachten wij onze vader naar 
de hospice. Een heel moeilijk moment. 
De levensverwachting was ongeveer 
drie weken. Wij probeerden ons voor te 
bereiden op het naderende einde. Toen 
kwam de ommekeer. Kwam dat door het 
stoppen van zoveel mogelijk medicatie? 
Was het de uitermate liefdevolle zorg 
en aandacht van allen in de hospice? 
Niemand die het weet. Een andere gast 
werd kort hierna opgenomen, op dat 
moment totaal onbekenden voor elkaar. 
Zij werden vrienden, zij konden samen 

overal over praten. Het werd een bij-
zondere en mooie zomer met Italiaanse 
taferelen van buiten eten onder de 
pergola met een goed glas wijn. Andere 
gasten, hun familie en ook wij mochten 
altijd aanschuiven. 
We hebben ook veel gelachen met 
elkaar, hoe vreemd dat soms ook over-
kwam als we het aan anderen vertelden. 
Als we nu terugkijken hadden we ook 
niet het goede beeld van een hospice. 
Somber, veel verdriet (wat er uiteraard 
ook was). Maar als je eenmaal binnen 
bent, voel je de warme deken van al 
die mensen die er werken. Zij hebben 
maar één doel en dat is jou omarmen. 
De dood is dichtbij, daar wordt op een 
duidelijke, maar waardevolle manier 
mee omgegaan. 

Stralend middelpunt
Na ruim drie maanden was onze vader 
zo opgeknapt dat hij mocht verhui-
zen naar Heemzicht in Piershil. Geen 
afscheid, maar een mooie toegift dat we 
dit mee mogen maken.  
Rond de tijd dat de verhuizing zou 
plaatsvinden werd onze vader 90 jaar. 
Als familie wilden we dit bijzondere feit 
toch wel vieren. Maar hoe? Naar een 
restaurant vonden we niet zo gepast, 
we kwamen er niet zo goed uit. In de 
hospice zeiden ze: “Die verjaardag vieren 
we gewoon nog hier”. Woorden schieten 
te kort om het te beschrijven, het was 
een compleet diner met onze vader als 
stralend middelpunt. Een prachtig ge-
dekte tafel. Een vrijwilliger had speciaal 
bloemstukken gemaakt voor op de tafel. 
Met onze vader was overlegd wat hij het 
liefste wilde eten. Het was geweldig, een 
sterrenrestaurant waardig. Dankbaar 
zien we hier op terug.
De maandag erop verhuisde hij naar 
Heemzicht. 

Familie Brussaard

Geef jezelf en de mensen om je heen de vrijheid te zijn zoals ze zijn

Financiën en lopende acties

Wat doen we met uw giften?Kostbaar moment
Verjaardagsdiner

Periodiek schenken

Wilt u de hospice voor langere tijd financieel ondersteunen, overweegt u dan eens een periodieke schenking. Dit is een schen-
king met een looptijd van vijf jaar of langer. Gedurende de looptijd betaalt u jaarlijks een vast bedrag. 
Met een periodieke schenking is uw betaling jaarlijks geheel fiscaal aftrekbaar. De schenking kan in een niet-notariële over-
eenkomst tussen u en de hospice worden beschreven. De hospice beschikt over een model daarvan. Mocht u over periodiek 
schenken nadere informatie wensen, belt u dan met Caroline Wols (06 - 27428256) of met Rick Deurloo (06 - 22088740).

Gift Roparun
Gemeente Oud-Beijerland heeft een gift van de Roparun ontvan-
gen, omdat het Spuidorp tot de tien leukste doorkomstgemeen-
ten van Nederland behoort. Burgemeester Klaas Tigelaar heeft de 
cheque aan de hospice overhandigd.

De heer Brussaard geflankeerd door de vrijwilligers die het diner en de bloemen ver-
zorgd hebben (foto op verzoek van de familie)


