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Vrijwilligers gezocht!!
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Wilt u er zijn voor een ander? Word dan vrijwilliger in Hospice Hoeksche
Waard.
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Koken voor de gasten

Overdracht
Rond kwart voor drie komen twee nieuwe vrijwilligers aan bij
de hospice. Ze beginnen meestal met een kop thee en lossen
twee vrijwilligers af, wier vier uur durende dienst erop zit.
Tijdens de thee vindt de overdracht plaats: welke gasten zijn
in huis en hoe zijn ze er vandaag aan toe? Zijn er bijzonderheden? Is er familie of visite in huis voor wie ook gezorgd moet
worden? De verpleegkundige vult de huishoudelijke mededelingen aan met medische achtergronden.
Kookdienst
Vandaag is er een nieuwe gast opgenomen die erg ziek is.
Er is (nog) geen familie in huis. De kookvrijwilligers vragen

NIEUWS BRIEF

Wij bieden:
- zinvol werk en waardevolle contacten
- samenwerking met een gemotiveerd team van vrijwilligers, verpleegkundigen 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 u 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.
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Vrijwilliger zijn in Hospice Hoeksche Waard
Van ‘s ochtends zeven uur tot ‘s avonds elf uur zijn er twee vrijwilligers aanwezig om de verpleegkundige te assisteren bij de
dagelijkse verzorging van de gasten. Verder verzorgen ze alle
maaltijden en tussendoortjes voor de gasten en hun eventuele familieleden. Ze doen de was, strijken, doen boodschappen, verzorgen de tuin, doen klusjes in en om de boerderij
enzovoort enzovoort. Zonder de zeventig vrijwilligers zou de
hospice niet kunnen draaien.
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dagelijks aan de gasten wat ze willen eten, kijken wat er nog
meer aan boodschappen nodig is en halen dat bij de winkels
om de hoek. De was en strijk is al gedaan, dus terwijl de ene
vrijwilliger boodschappen doet, kan de andere vast de aardappels schillen. Er zijn twee gasten die nog trek hebben in warm
eten en er zijn drie familieleden die mee-eten. De tafel in de
tuinkamer wordt mooi gedekt en de voorbereidingen voor de
warme maaltijd kunnen beginnen. Tussendoor komt er bezoek
voor de gast op kamer één. “Kopje koffie?”. Daar heeft het
bezoek wel trek in. De gast op kamer twee wil nog even lekker
naar buiten, nu het weer nog goed is. Ondersteund door een
vrijwilliger loopt de gast zelf naar de tuin. In de beschutting
van de schuur is het nog heerlijk toeven. Morgen is er nog een
opname, het bed moet nog opgemaakt worden.
De mee-eters arriveren. Willen eerst allemaal nog wel even wat
drinken.
Na het opdienen van de maaltijd (een lekkere ovenschotel) is
er tijd om even samen te gaan zitten met de verpleegkundige.
Na het toetje ruimen de vrijwilligers alles af, vullen de afwasmachine en zetten vast koffie voor de volgende twee vrijwilligers. Moe maar zeer voldaan gaan ze naar huis.
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Vrienden van Hospice Hoeksche Waard
U kunt het werk van Stichting Hospice Hoeksche Waard ondersteunen door vriend te worden van de hospice of u kunt eenmalig
een gift overmaken naar bankrekeningnummer NL18RABO0137230869 o.v.v. “Eenmalige donatie”.
U kunt zich aanmelden als vriend door onderstaande strook op te sturen naar mw. C. Wols, Hoeksedijk 37, 3299 AC Maasdam.
Aanmelden kan ook telefonisch: 06 - 27 42 82 56 of per e-mail: c.wols@hospicehoekschewaard.nl. U ontvangt dan bericht van ons.

Natuurbegraafplaatsen
Een rustplek midden in de natuur, onder een zwerfkei, boomschijf of met een houtsculptuur van onbewerkt inlands hout. Je
laatste rustplek zelf vinden. Dat is terug naar waar we vandaan komen en duurzaamheid na het leven. De afgelopen vijf jaar werden er tien natuurbegraafplaatsen in ons land geopend. Het kunnen bossen zijn, maar ook heidegebied. Het stiltegebied staat
centraal evenals natuurbehoud en harmonie tussen mens, plant en dier. Opbaring geschiedt midden in de natuur. De kosten
voor een dergelijke begraafplaats zijn gelijk aan een eenvoudige crematie. Het geld voor de grafrechten gaat naar natuur en
bosbeheer. De plek is altijd eeuwigdurend. Het gebied wordt ecologisch onderhouden.
Voor meer informatie zie ook: www.natuurbegravennederland.nl
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Tijd, die aandacht is
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• Wat doen we met uw giften?

herkent, bemint, menselijk gezicht.

Wat alles anders maakt, mensen met een hart!

Vanuit het bestuur
Bovenstaande spreuk is mij uit het hart gegrepen! Maar
soms is het moeilijk om te geloven in bovenstaande spreuk.
Want als ik zeg MH17, 17 juli 2014, Oekraïne, weet iedereen
waar ik het over heb. Een dag die voor velen zo mooi begon
maar die inktzwart eindigde, omdat er mensen waren die
een vliegtuig neerhaalden met daarin onschuldige slachtoffers. Woensdag 23 juli werd uitgeroepen tot een dag van
nationale rouw en ook u heeft vast de beelden nog op uw
netvlies van die indrukwekkende rij zwarte rouwauto’s op
vliegveld Eindhoven. En dan amper een maand later, 19
augustus 2014, opnieuw een verschrikkelijke gebeurtenis.
De onthoofding van een Amerikaanse journalist door een
Isisstrijder en daarna volgen er meer.
Om dan nog te blijven geloven dat er mensen zijn met een
hart valt me zwaar, maar toch ervaren we gelukkig dat er
mensen zijn met een hart, een hart van goud. Ik denk dan
aan al die vrijwilligers die zich elke dag weer opnieuw inzetten voor onze medemensen. Ik denk ook aan al die acties die
in gang worden gezet om geld in te zamelen voor mensen
die ziek zijn. Misschien kent u ze wel, dat ene familielid dat
al jaren meedoet met de Roparun. De Roparun waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op
die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Of die
collega, die op één dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez heeft beklommen, om op die manier geld
bijeen te brengen en zo een bijdrage levert aan de strijd
tegen kanker. Maar er zijn ook mensen die op een andere
manier zich inzetten. Zoals die vrijwilliger die ’s nachts aan
het bed waakt bij een ernstig zieke. Leest u in dit verband
verderop in dit blad maar eens het stukje van Hans Bouma.
“Wat alles anders maakt, mensen met een hart!”
Bestuurssamenstelling
Met ingang van 1 september 2014 is de heer mr. M.L. (Marc)
van Dijk toegetreden tot het bestuur van Stichting Hospice
Hoeksche Waard. Hij is benoemd in de functie van voorzitter

en volgt hiermee ondergetekende op. Gedurende dit jaar
blijft ondergetekende nog aan als bestuurslid, maar zal in
2015 aftreden vanwege het verstrijken van diens zittingstermijn. In de nieuwsbrief voorjaar 2015 volgt er een uitgebreide kennismaking met de heer van Dijk.
Vrijwilligersuitje
Woensdag 18 juni was de dag van het jaarlijkse uitje met
vrijwilligers, coördinatoren, verpleegkundigen en bestuursleden. Er was een leuke puzzelrit uitgezet en na afloop werd
er heerlijk gegeten in de Eendrachtshoeve en gelukkig was
er de mogelijkheid om op een groot scherm de verrichtingen van het Nederlands Elftal te volgen dat in het kader van
de WK 2014 de wedstrijd tegen Australië speelde. Na het
buffet was er een voorstelling met cabarettrio ‘Spijker en
Hamer’, dat scènes speelde die de vrijwilligers in het echte
‘hospiceleven’ ook tegenkomen met interactie vanuit de
zaal. Het is goed om onze vrijwilligers op deze manier eens
te bedanken voor al het goede dat zij voor onze gasten
doen.

Fysiotherapie in de hospice

Kostbaar moment

Guido Kappetein is als fysiotherapeut
verbonden aan Hospice Hoeksche
Waard. Samen met zijn vrouw Corrie, die
ook fysiotherapeut is, heeft hij een eigen
praktijk (FysioFitt) in Zuid-Beijerland.
Guido: “In de palliatieve fase zijn we
meer inzetbaar dan vaak wordt gedacht.
Vanaf het eerste begin van de hospice
zijn we gevraagd. Het gaat vaak om
gasten met benauwdheidsklachten of
gasten die nog uit bed willen. In het
begin vroeg ik me wel af wat ik nog kan
betekenen voor iemand in de laatste
fase van zijn leven. Of waarom ik iemand
nog loopinstructies zou geven.”

Mevrouw M. is al een tijdje bij ons in huis en langzaam heeft ze weer trek in eten gekregen. Toen het thuis nog ging, kookte mevrouw vaak voor haar (klein)kinderen. Iedereen kwam graag bij haar eten.
Nu hebben wij haar taak overgenomen. Ieder weekend krijgen we van één van haar zoons een lijstje met mee-eters voor de komende week. Maandag een kleinzoon, dinsdag haar dochter met echtgenoot, woensdag haar zoon, donderdag een kleindochter
enzovoort. Mevrouw geniet zichtbaar van deze momenten en haar familie ook. We dekken de tafel mooi en zetten zo lang het
kan kleine boeketjes met bloemen uit de tuin op tafel. Aanschuiven maar voor draadjesvlees met stoofperen, stamppot sla met
spekjes, spinazieschotel, macaroni uit de oven, pannenkoeken. En ... natuurlijk iedere dag een heerlijk toetje!

Naar de geitjes
“Door het liggen alleen al ga je je
beroerd voelen. Door bewegen, hoe
weinig ook, voel je je beter. Bovendien
kun je door iemand te blijven bewegen,
meehelpen om complicaties (zoals doorliggen) te voorkomen. Terminaal wil niet
altijd zeggen dat je zieke mensen ziet. Ik
merk dat pijnklachten niet het grootste
probleem is bij jullie gasten. Het enorme
gebrek aan energie, dat is wat me opgevallen is in de loop der jaren. Mensen
zijn doodmoe. Wat ik dan probeer is het
energieniveau te verbeteren zonder
daar al te ambitieus in te zijn. Ik maak
bijvoorbeeld samen met een gast een
wandeling in de hospicetuin. Achter het
hek lopen dieren en een mevrouw wilde
weten wat daar precies was. Ze wees
naar de geitjes en we zijn er samen naartoe gelopen. Ik moet het klein houden,
maar zo’n wandelingetje kan heel veel

Financiën
Elders in dit blad leest u wat er met uw giften wordt gedaan.
Wij zijn telkens weer dankbaar dat er zoveel mensen zijn die
ons een warm hart toedragen en ons werk willen ondersteunen. Want naast de subsidie van de overheid is de hospice
financieel afhankelijk van vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring.
Tot slot wil ik u wijzen op onze vernieuwde website. Kijkt u
maar eens op www.hospicehoekschewaard.nl

Namens het bestuur,
Adri Berger, voorzitter

voor iemand betekenen. Je hebt zo ook
een makkelijke entree om met iemand
in gesprek te komen. Wat gasten aan
de dokter vragen en vertellen, kan wat
anders zijn dan wat ze aan de verpleging
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Op weg naar de dood

vertellen. We hebben als hulpverleners
allemaal een andere rol. Wat artsen
opvalt aan het fysieke functioneren
van een gast is weer anders dan wat de
verpleegkundigen zien of de vrijwilligers. Zij hebben de dagelijkse zorg. Ik
raak mensen op een andere manier aan
dan de verpleging. Het feit dat iemand
zich door mij laat aanraken is iedere
keer bijzonder. Ik kom heel dichtbij. Dan
komt een gesprek vanzelf. Dat zijn vaak
menselijke gesprekken over onderwerpen die er toe doen en die veel indruk
op me maken”, aldus Guido.
Onderdeel complementaire zorg
“Een aantal van de handelingen die
ik verricht, vallen onder de noemer
complementaire zorg. Complementaire

zorg is een aanvulling op de verpleegkundige zorg en het doel is de gasten
net een beetje meer te bieden dan de
dagelijkse zorg en zo voor meer comfort
te zorgen. Het kan een vermindering

Tijdens de bestuursvergadering is het de gewoonte om de
vergadering te beëindigen met een gedicht of een bijzonder
stukje tekst. In de bestuursvergadering van september was
het mijn beurt om dit te verzorgen. Ik heb toen iets voorgelezen uit het boekje ‘Klein applaus’ van Hans Bouma (tekst) en
Evelyne Dessens (illustraties).
Het boekje is een klein applaus voor al die mensen, die méér
belangen kennen dan enkel hun eigenbelang. Mensen, die
sterk zijn in dienstbaarheid. Volkomen vrijwillig verzetten ze
bergen werk. Werk, dat van de grootste waarde is voor een
samenleving. Bijna nooit staan ze in de schijnwerpers van de
publiciteit zoals dat met Albert Schweitzer wel het geval was.
Maar ze hebben dezelfde mentaliteit als Schweitzer. Ze weigeren alleen maar voor zichzelf te leven. Ook zij hebben hun
Lambaréné*, niet in Afrika, maar vlak bij huis.

geven van klachten zoals pijn, onrust,
misselijkheid, braken, angst, vermoeidheid en slaapproblemen. Bij benauwdheidsklachten bijvoorbeeld kan een
ouderwetse klopmassage verlichting
geven. Volgens de wetenschap werkt
het niet, maar gasten vinden het over
het algemeen erg prettig. Of ik doe
ontspanningsoefeningen met een gast
die slaapproblemen of angsten heeft.
Of geef een nek- en schoudermassage bij spanning. Ik probeer gebruik
te maken van de kracht die mensen in
zich hebben en echt aandacht te geven
aan de dingen die belangrijk zijn. Wij
zien ziektes als onze vijand. Mensen
gaan met hun gevoel vaak van de pijn
en de angst weg. Maar je moet juist wel
naar de pijn toegaan. Probeer het te
hanteren. Probeer angst en depressie te
begrijpen en het niet uit de weg te gaan.
Een tumor bij de longen kan ademhalingsproblemen geven. Wanneer ik mijn
hand op de zere plek leg, doet dat al
heel veel. Het geeft ruimte. Vanwege de
korte levensverwachting heb ik weinig
tijd om er veel mee te doen maar ik kan
wel een stapje maken. Daar moet je wel
voorzichtig mee om gaan. Het echte weten zit niet in je hoofd, het echte weten
kun je aanraken”.

Het stukje dat ik heb gelezen gaat als volgt:
“Wat ze doet, staat bekend als ‘terminale zorg’. Het gaat vaak
om diensten in nachtelijke uren bij mensen die niet lang meer
hebben te leven. Haar voornaamste taak is: er zijn. Die mens
daar tussen de lakens omringen met aandacht. Hoe kwetsbaar
is die ander, hoe ontroerend weerloos. Zijn leven loopt zichtbaar ten einde. Hij mag niet alleen zijn. Tot het laatste moet
een blik op hem rusten. Moet een hand hem weten te vinden.
Tot het laatste moet hij gekoesterd worden in de warmte, in de

tederheid van een medemens.
Ze valt in, is een vreemde. Ze vervangt familie die moest
rusten of moet werken of even vrij wil zijn. Maar na één nacht
is ze al zeer vertrouwd. Tussen haar en die ander ontstaat een
geheimzinnige band. Ze hoort hem ademhalen. Buigt zich af
en toe over hem heen. Mens, tot het uiterste mens. Mens op
weg naar de dood. Zoals zij zélf mens is, even vergankelijk,
even sterfelijk. Evenzeer op weg naar de dood. Zijn wereld is
háár wereld. En samen leven ze nog.
Het put haar uit, maar ook verrijkt het haar, zo’n nacht. Zoals
die ander niet alleen was, zo was ook zij niet alleen. Zijn mens
was zij, háár mens was hij.”
Ik vond het zo mooi en toepasselijk voor al onze vrijwilligers
die zich inzetten voor onze gasten en ik wilde dit graag in deze
nieuwsbrief met u delen.
* Lambaréné is de hoofdstad van de provincie Moyen-Ogooué in
Gabon. De stad heeft ca. 24.000 inwoners en ligt even ten zuiden
van de evenaar. De stad is bekend vanwege het ziekenhuis dat
Albert Schweitzer in 1913 daar stichtte.

Heidi Hendricks,
secretaris

Wat doen we met uw giften?
De afgelopen maanden hebben we dankzij uw giften een aantal zaken kunnen aanschaffen die het comfort van onze
gasten verhogen. Een warmhoudkast voor de handdoeken; twee nieuwe toilet/douchestoelen; speciale kussens die
doorligwonden kunnen voorkomen; een nieuwe comfort rolstoel die op allerlei manieren aangepast kan worden aan de
gast die er gebruik van maakt; twee nieuwe verdampers voor etherische olie en onze informatiefolder is herdrukt.
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 jaarlijkse kerstcadeautje voor onze vrijwilligers.
Namens alle gasten onze hartelijke dank.
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