Leuke cadeautjes voor een goed doel

Colofon

Vrijwilligers gezocht!!

Jacob van Rossum uit Nieuw-Beijerland maakt en verkoopt
al sinds jaar en dag allerlei leuke dingen voor vogels zoals
voederhuisjes en nestkastjes maar ook insectenhotels en vlinderkasten. Van de opbrengst heeft de hospice al veel kunnen
aanschaffen: een zitmaaier, twee tuinsets, een parasol, mooie
bloempotten en spullen voor het onderhoud van de tuin. “Alles bij elkaar best de moeite hoor”, zegt Jacob.

Nieuwsbrief HHW is een uitgave van Stichting
Hospice Hoekse Waard en verschijnt 2 x per
jaar.

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

Kerstmarkt is de klapper
“Hoe is dat zo gegroeid?” “In 2006 waren mijn vrouw en ik op
bezoek bij een vriendin die in de hospice lag. We kwamen over
de tuin aan de praat en voor ik het wist stond ik de volgende
ochtend met kaplaarzen aan en een kruiwagen in de tuin
van de hospice. Er moest een blokhut gezet worden. Zo is
het begonnen. Er was geld nodig voor het onderhoud van
de tuin en daarom ging de tuinploeg met een stand op de
fair aan de Binnenmaas staan. Of ik niet wat vogelhuisjes kon
maken voor de verkoop? Ik ben helemaal geen timmerman
maar een beetje rechttoe-rechtaan voederhuisjes maken, dat
moest toch lukken. De opbrengst viel toen een beetje tegen.
Tegenwoordig sta ik met een volle kraam op diverse markten
en fairs her en der in de Hoeksche Waard. Binnenkort sta ik op
de Kerstmarkt in Oud-Beijerland. Die brengt altijd veel op voor
de hospice.
Mensen komen zelfs ook af en toe aan de deur. Omdat ze iets
willen uitzoeken voor een verjaardag. Of ze doen een bestelling. Veel mensen kennen me tegenwoordig wel. Het is ook
een hobby geworden. En dat verkopen van die vogelhuisjes,
daar heb ik echt wel lol in”.
Sprokkelen
“Ik maak alles van afvalmaterialen. Vroeger ging ik bij de
Gamma of Karwei vragen of bij de timmerman in de afvalbak
kijken. Als mijn buurman een karretje vol heeft voor het grof
vuil, komt hij eerst vragen of ik er nog wat van kan gebruiken.
Zo zijn er meer mensen. Iemand hier verderop op de dijk
kwam met een paar kratten met restjes verf. Verf kopen is hartstikke duur, dus daar ben ik blij mee. Wat ik het meeste nodig
heb zijn bamboestokken voor mijn insectenkastjes. Die moet
ik kopen. Verder koop ik goedkoop strooivoer en vetbollen en
die verkoop ik door met een paar kwartjes winst. Ik maak ook
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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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zelf vetschaaltjes. Mijn vrouw koopt speciale satébakjes waar
ik dat vet met strooivoer in kan mengen. Omdat ik met afvalhout werk, is het veel passen en meten. Ik zoek verschillende
soorten hout bij elkaar om een mooi geheel te maken. En als ik
de hond uitlaat, zoek ik dunne takjes voor in de vlinderkastjes.
Zo sprokkel ik mijn spullen bij elkaar”.
De vrouw van Jacob komt thuis. “Ziet u uw man nog wel
eens?”, vraag ik voor de grap. “Zien niet zoveel, ik hoor hem als
hij in zijn schuur achter de zaagmachine staat”, zegt ze, “Hij is
veel drukker dan toen hij nog werkte. En dat is maar goed ook,”
zegt ze lachend.

Drukwerk:
Quadraat, Oud-Beijerland

IN DIT NUMMER:

Mocht u spullen voor Jacob over hebben zoals restjes hout, vernis,
blanke lak en/of bamboe, dan kunt u contact met hem opnemen:
06- 39 08 05 67.

Vrienden van de Hospice Hoeksche Waard

Vanuit het bestuur

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 NL52RABO0369982339 o.v.v. “Eenmalige donatie”.

Kostbaar moment

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.

Wat doen we met uw giften?

Naam:

................................................................................................................ (M/V)

Aan de telefoon

Adres:

................................................................................................................

Postcode:

................................................................................................................

Woonplaats:

................................................................................................................

Datum:

................................................................................................................

Nieuwe vrijwilliger administratie
Leuke cadeautjes
Vrijwilligers gezocht!!

Handtekening:

Vrienden van de hospice
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Een mens verstaan in kwetsbaarheid,
een hand, een lach, een hartelijk woord
dat jij alleen verstaat en hoort,
een straaltje zonlicht in de tijd…
Margreet van Hoorn

Het gaat er niet om hoeveel je doet, maar hoeveel liefde je stopt in wat je doet

Vanuit het bestuur
Bij het schrijven van dit voorwoord loopt de vakantieperiode
ten einde. Gelukkig is de zomer niet onopgemerkt voorbij
gegaan. Het zomerweer is dan weliswaar laat op gang gekomen maar de zon kwam precies op tijd om de vakantie een
gouden randje te geven. Lekker genieten in de tuin, op een
terras. Het kon volop. Ook onze gasten konden naar buiten
en genieten van de zon en van onze mooie tuin. Sommige
van onze gasten kunnen gelukkig nog zelf naar buiten maar
altijd opnieuw ontroert het me weer als onze gasten, al liggend op hun bed, naar buiten worden gereden om zo nog
een keer de warme zon op hun gezicht te voelen. Het kan
daarom niet genoeg worden gezegd hoe onmisbaar onze
vrijwilligers zijn.
En de spreuk van Moeder Teresa, bovenaan deze pagina,
zegt genoeg. ‘Het gaat er niet om hoeveel je doet, maar hoeveel liefde je stopt in wat je doet’. Of dat nu het maken van
bouillon is of het wassen en strijken van het beddengoed.
Het is geweldig om te zien hoe al die vrijwilligers hun tijd en
liefde geven om zo met elkaar er te zijn voor onze gasten,
ieder met zijn of haar eigen visie, waarden en achtergrond.
Vriendenadministratie
Wij bedanken onze vrijwilligster Bernadette Geldhof die vele
jaren de vriendenadministratie heeft verzorgd. Wij waarderen haar jarenlange inzet en betrokkenheid hierbij. Zij blijft
nog wel als vrijwilligster verbonden aan onze hospice. Wij
zijn blij dat wij Caroline Wols bereid hebben gevonden om
de vriendenadministratie op zich te nemen. Elders in dit
blad stelt Caroline zich aan u voor.
Herdenkingsdiensten
Op 9 oktober vond alweer voor de 14e keer de herdenkingsdienst plaats in De Eendrachtshoeve. En elke keer
weer mogen we ervaren dat het goed is om stil te staan bij
degenen die ons helaas zijn ontvallen. Door de naam te noe-

Kostbaar moment
men van de overleden gast kunnen we met elkaar stilstaan
en herdenken. Denken aan de overledene en zijn of haar
dierbaren. Onder het uitspreken van zijn of haar naam wordt
er door de familie een roos in ontvangst genomen en in een
vaas bijeengezet. Soms rolt er een traan over een wang of
wordt een arm om iemands schouder gelegd. Iedereen is in
gedachten bij zijn eigen dierbaren.

Toen onze moeder in het ziekenhuis te horen kreeg dat ze was
uitbehandeld, was de keuze voor ons gemakkelijk: bellen naar
de hospice (ik wist dat er twee kamers leeg stonden) om te
vragen of ze hierheen kon worden overgebracht. Al eerder had
zij te kennen gegeven dat ze naar de hospice wilde om zich
voor te bereiden op het naderende einde.
Doodziek kwam ze woensdag 24 april in kamer III te liggen.
Niet als vrijwilliger, maar als zoon van een doodzieke moeder
heb ik ondervonden hoeveel die tijd voor haar, voor mij en

Financiën
Verderop in dit blad kunt u lezen wat er zoal met uw giften is
gedaan. Steeds opnieuw is er verwondering over al die gulle
giften en mooie acties. Zoals de 9-jarige Thijmen Franken
die op zijn skelter vanuit Mijnsheerenland helemaal naar
Zuid-Beijerland is gereden en een mooi geldbedrag naar
de hospice bracht. Of van die mevrouw die haar verjaardagsgeld doneerde aan de hospice. En wat te denken van
zangvereniging Hosanna die opgehouden is te bestaan
maar het geld dat zij nog over had, schonk aan de hospice.
Ook de regelmatige collectes in kerkdiensten ten bate van
de hospice stemmen ons dankbaar. Zeer veel dank blijven
wij ook verschuldigd aan onze huidige trouwe donateurs.
Vaak steunt u de hospice al jarenlang en dat vinden wij nog
altijd geen vanzelfsprekendheid. Iedere euro telt en daar
draagt u aan bij!

Nieuwe vrijwilliger voor vriendenadministratie
Caroline Wols komt ons team versterken
mijn vrouw betekend heeft. Hier heeft zij daadwerkelijk de
tijd gekregen om zich te verzoenen met het onvermijdelijke.
Helaas was de tijd in de hospice kort, slechts anderhalve dag.
De aandacht, de verzorging en verpleging hebben op ons een
onuitwisbare indruk gemaakt. Beste medewerkers, allen heel
hartelijk dank.

“Na mijn studie Beleid en Management
in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam ben ik
twee jaar beleidsmedewerker geweest
bij Careyn. De ‘zorg’ heeft me altijd
aangesproken. Omdat de organisatie
steeds groter werd, was ik er niet meer
zo op mijn plaats. Op dat moment ging
er iemand weg bij mijn ouders in het
bedrijf (Wols Wonen in Puttershoek). Ik
dacht: ik stap gewoon over en kijk eens
hoe dat bevalt. Alle energie die ik daar
in mijn werk stak, kreeg ik weer terug. In
onze winkel stond persoonlijke aandacht voorop. We vonden het belangrijk
om een persoonlijke relatie met de klant
op te bouwen. Zo’n kleinschalig bedrijf
past goed bij mij. Als mensen met een
probleem in hun woonsituatie zaten,
probeerden we mee te denken en een
oplossing te zoeken. ‘Service die verder
gaat’ was onze slogan destijds. Het
samenwerken met mijn ouders was ook
hartstikke leuk. Ik heb het zo’n jaar of
tien, twaalf gedaan. Onze winkel stond
precies in de nieuw te bouwen ‘Wijk van
je Leven’. Toen de gemeente ons pand
en onze grond wilden kopen, zijn we
met ons bedrijf gestopt”.

Lenny en Gerard van der Sluis

Wat doen we met uw giften?
Dankzij de giften die wij ontvangen, hebben wij ook de afgelopen periode weer een aantal wensen in vervulling laten gaan, zoals de aanschaf van een relaxstoel, een nieuwe
bank in de tuinkamer, nieuwe verlichting in de huiskamer,
twee leeslampjes bij de leesstoelen en opvrolijking van
de lift door een fotowand waarvan per seizoen de foto’s
gewisseld kunnen worden.
Daarnaast wordt een deel van de giften bestemd voor de
exploitatie van de hospice, onderhoud en inrichting, (bij)
scholing van onze verpleegkundigen en vrijwilligers en het
jaarlijkse uitje voor personeel en vrijwilligers.

Tot slot
Wie onze hospice bezoekt, raakt niet uitgesproken over de
bijzondere sfeer in het huis. De warmte, aandacht en betrokkenheid van een ieder is enorm groot. Het past ons daarom
dankbaar te zijn dat onze naam in de Hoeksche Waard door
de jaren heen algemeen bekend is geworden.

Maar natuurlijk blijft er altijd nog een aantal wensen over,
zoals nieuwe televisies en nieuwe klapstoelen op de gastenkamers, vervanging van de computers, vervanging van
keukenapparatuur, een grote tuinparasol.

Namens het bestuur,
Adri Berger, voorzitter

Het raakt ons telkens weer als we merken dat u onze hospice een warm hart toedraagt. Hierdoor stelt u ons in staat
om bovengenoemde zaken te realiseren. Steeds opnieuw

worden wij dan ook verrast door hartverwarmende initiatieven van instanties en particulieren die ervoor zorgen dat
wij onze gasten in een huiselijke sfeer geborgenheid en
comfort kunnen bieden in een laatste moeilijke levensfase.

Stapje terug
“Mijn man heeft een eigen bedrijf
(‘Renewable Value’) op het gebied van
duurzame energie, met name windenergie. Allebei een eigen bedrijf en een

thuis ben. Ik zie nu ook hoe waardevol
dat is. Ik ben wel aan het kijken wat ik
in de toekomst wil. Ik zou iets willen
betekenen voor een kleinere organisatie in de zorg. Ik ben dit voorjaar naar
de Open Dag van de hospice geweest
en dat voelde zó goed. Mijn moeder is
vroeger wijkverpleegkundige geweest.
Ze werkte toen samen met Anne van
Loon. Zo ken ik Anne. Zij had geen idee
of er een betaalde functie voor me was
in de hospice. Maar ze wist wel dat er

gezin met twee jonge kinderen was wel
heel druk. Ik doe nu een stapje terug. Ik
verleen hand- en spandiensten voor het
bedrijf van mijn man, maar daar heb ik
geen fulltime baan aan. Voorlopig geniet
ik echt van mijn jongens, vijf en zeven
zijn ze. Twee hele leuke jongetjes, echte
boeffies. Ze vinden het heel leuk dat ik

dringend gezocht werd naar iemand
die de vriendenadministratie over kon
nemen van Bernadette Geldhof. Heidi
Hendricks, secretaris van het bestuur,
zou me er meer over kunnen vertellen. Heidi kende ik nog uit mijn tijd bij
Careyn. Het is geen betaalde baan, het is
ook geen zorg. Maar op deze manier kan

Aan de telefoon
De telefoon gaat lang over in Klundert. Ik overval mevrouw De Fijter met mijn vraag of ze iets wil vertellen over de donaties die
ze aan onze hospice doet. “Ja, waarom steun je zo’n organisatie? Omdat ik jullie een warm hart toedraag. Ik had liever niet met
de hospice te maken gehad. Maar drieënhalf jaar geleden lag mijn man in Rotterdam in het ziekenhuis, hij was ernstig ziek. Hij
ging snel achteruit. Het was vrijdagmiddag. Te kort dag om thuis in het weekend allerlei hulp te regelen. Hij wilde zelf graag uit
het ziekenhuis weg, omdat hij daar onrust ervoer. Toen zijn ze vanuit het ziekenhuis gaan bellen naar hospices in de omgeving.
In Zuid-Beijerland was nog plek. We zijn zaterdagochtend gekomen en maandagmiddag is hij al overleden. We hebben als gezin
steeds om zijn bed gezeten. We stonden versteld van de rust in huis. De meelevendheid van iedereen. De warmte die we gevoeld
hebben, zo verzorgd worden, dat gun ik anderen ook”.
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ik wel wat betekenen voor de hospice.
Als ik straks wel een betaalde functie
vind, kan ik dit gewoon in de avonduren
blijven doen”.
“Ben je al in functie?” Lachend antwoordt Caroline: “We zijn net een week
terug van vakantie. Ik heb één keer met
Bernadette om de tafel gezeten, dus ik
weet nog lang niet alles. Maar gelukkig
kan ik nog terugvallen op Bernadette”.
Warm bad
“Waarom ben je naar de Open Dag
gegaan?” “Ik weet het niet. Ik had in het
Kompas veel over de hospice gelezen,
dat was altijd in mijn achterhoofd blijven
spelen. Ik wilde eens kijken hoe het eruit
ziet. Als je binnenkomt, voelt het meteen goed. Er hangt een hele goede sfeer,
een soort warm bad waar je in terecht
komt. Het is heel mooi om mensen in
hun laatste levensfase een mooi einde te
geven. Ik moet dit gewoon doen”.
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