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Nieuwsbrief

Hospice Kromme Rijnstreek
Een werkdag van onze
coördinatoren Johanna en Anja
Johanna Castrop en Anja van der Starre hebben samen een duobaan als
coördinator, waarbij ze één dag in de week allebei aanwezig zijn. Op zo’n
gezamenlijke dag hebben we – met een kopje thee – zitten praten over hun
bezigheden en wat ze belangrijk vinden aan hun baan.

Anja van der Starre (l.) en Johanna Castrop

U leest het vijfendertigste nummer (van de
tiende jaargang) van de digitale nieuwsbrief Hospice Kromme Rijnstreek. Hiermee
houden wij u op de hoogte van het reilen
en zeilen van het hospice voor de bewoners van de regio Kromme Rijnstreek.

Beiden zien ze de meerwaarde van een
duobaan. Kennis delen, ervaringen uitwisselen, meningen toetsen… Voorwaarde is
wel dat je van elkaar op aan kan en het in de
basis met elkaar eens bent over de lijn die
gevolgd moet worden. Johanna is opgeleid
als verpleegkundige en werkt al vanaf de
start in het hospice. Anja is communicatieadviseur en is sinds een half jaar in dienst.
Johanna noemt overstijgend denken, een
visie hebben en de grote lijnen kunnen
vasthouden als een belangrijke eigenschap
van een hospicecoördinator. Daarnaast
vraagt het betrokkenheid en moet je communicatief vaardig zijn. Anja vult aan dat je

zacht moet kunnen meebewegen met situaties die zich voordoen, maar dat je toch ook
zakelijk aan moet kunnen pakken als dat
nodig is. En flexibel zijn natuurlijk. Johanna
knikt instemmend.
Hoe ziet hun werkdag eruit? De coördinatoren zijn het gezicht van het hospice naar
buiten en verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Van
leiding geven aan vrijwilligers tot het onderhouden van contacten met o.a. het bestuur
en collega-organisaties. Daarnaast werken
Vervolg op pagina 2 >
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> Vervolg van pagina 1: Een werkdag van onze coördinatoren Johanna en Anja

ze intensief samen met het verpleegkundig
team en zit er altijd één coördinator bij het
multidisciplinair overleg (MDO). Ook communicatie is onderdeel van hun werk: Anja
beheert de Facebookpagina van het hospice en Johanna zorgt voor de Nieuwsflits,
belangrijk voor iedereen die werkzaam is in
het hospice. Ook beantwoorden ze de mails
die op het algemene emailadres van het
hospice binnenkomen.
De dames beginnen hun werkdag vaak met
een takenlijst, maar in dit werk is de waan
van de dag dominant aanwezig. Anticiperen
op wat er gebeurt is heel belangrijk, dus je

De foto’s illustreren dat het interview met
onze coördinatoren Johanna en Anja
begin maart plaatsvond, een periode
waarin we nog redelijk normaal konden
werken. Inmiddels zien de werkdagen
van Johanna en Anja er heel anders uit.
De coördinatie van alles wat er geregeld
moet worden om het Coronavirus buiten
de deuren van Hospice Kromme Rijnstreek te houden, neemt nu nagenoeg
hun volle werkweek in beslag. Beiden
maken deel uit van het Corona Overleg
Team, dat dagelijks met elkaar afstemt
over de stand van zaken en wat er nodig
is. Ook verzorgen zij de interne en
externe communicatie daarover.

moet snel kunnen schakelen. De takenlijst
is aan het eind van de dag dus niet altijd
geslonken, terwijl er wel veel en nuttig
werk gedaan is. Wanneer familie van een
gast iets met hen wil bespreken, wordt daar
op korte termijn tijd voor vrijgemaakt. Een open sfeer is
belangrijk net als laagdrempeligheid, zodat er
snel en adequaat kan
worden ingespeeld op
mogelijke knelpunten.
Bij een duobaan is de
overdracht naar elkaar
heel belangrijk;
Johanna en Anja besteden daar dan ook veel
aandacht aan. Zorgvuldig
worden alle zaken die van belang
zijn bijgehouden en aan elkaar gemaild.
De meeste tijd besteden de coördinatoren in Hospice Kromme Rijnstreek zonder
twijfel aan de vrijwilligers: de drijvende
krachten in het huis. Er zijn meer dan 100
vrijwilligers actief, daarnaast werken er
11 verpleegkundigen. Johanna en Anja
houden zich bezig met werving, selectie
en scholing van vrijwilligers. Het meedenken van de vrijwilligers in diverse werkgroepen wordt gestimuleerd. Zo is er o.a.
een werkgroep zingeving, een werkgroep
ontmoeting, een lustrumcommissie en
een interieurcommissie. In ontwikkeling
is de werkgroep nazorg, die nadenkt hoe

Johanna, gast Cor en Anja

er nog meer aandacht voor de nabestaanden kan zijn. Anja en Johanna voelen zich
zeer betrokken bij de werkvloer. Contact
met de gasten is niet hun primaire taak,
maar waar nuttig en nodig bieden ze ook
hier hun ondersteuning.
Een lastig aspect aan hun
taak vinden ze beiden de
beoordeling van een
wachtlijst. Dan moet
de moeilijke keuze
gemaakt worden wie
er een vrijgekomen
plaats in het hospice
krijgt toegewezen. Het
belangrijkste criterium is
dan urgentie. Ook uitplaatsingen van gasten die in het hospice
dusdanig zijn opgeknapt dat ze niet meer
voldoen aan de criteria voor opname in een
hospice blijven moeilijk.
Het meest waardevol aan hun baan vinden
ze de saamhorigheid binnen het hospice en
de diversiteit in de contacten. De mooie
gesprekken en de rol die medewerkers van
het hospice kunnen spelen voor de gasten
in deze periode van hun leven. Emoties
mogen, de sfeer is niet zwaarmoedig, er
wordt ook veel gelachen! Johanna en Anja
zijn blij met hun baan en ze ervaren de
manier waarop ze met elkaar samenwerken
als fijn en inspirerend. Die energie dragen
ze binnen het hospice graag uit. •
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HET HOSPICE EN CORONA
Onze vorige nieuwsbrief dateert van januari. Een
maand waarin we nog onbezorgd in afwachting waren
wat het nieuwe jaar ons zou brengen. Inmiddels ziet de
wereld er heel anders uit. Het coronavirus drukt een
enorm stempel op ons dagelijkse leven. Ook in het
hospice. Desondanks gaat onze dienstverlening door,
al is dat soms in aangepaste vorm. Sinds begin maart
hebben we passende maatregelen voor wat betreft
hygiëne getroffen. Later volgden er meer aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de regels voor bezoek. Waar

dat nodig mocht zijn, stelt ons eigen Corona Overleg
Team die regels bij. De veiligheid van onze gasten en
het team van verpleegkundigen, vrijwilligers en coördinatoren wegen zwaar. Vanuit dat uitgangspunt proberen we de balans te vinden tussen wat voor onze gasten
in deze fase belangrijk is en wat in deze tijd verstandig
en gewenst is. Dat is niet altijd makkelijk. We danken
iedereen voor het tot nu toe getoonde begrip. Voor de
meest up-to-date informatie verwijzen we naar onze
website: https://hospicekrommerijnstreek.nl. •

Wij en het hospice
Wij zijn Christel Laval en Lien Nikken. Samen zorgen wij ervoor dat onze
gasten voor wat betreft de warme maaltijd elke dag een twee-keuzemenu
hebben. De 16 kookvrijwilligers van het kookteam kunnen zichzelf inroosteren. Zij hebben ons voorzien van een lange lijst van gevarieerde gerechten
die ze als kok graag en goed kunnen bereiden.
Zo kunnen wij een gevarieerd palet aan
maaltijden samenstellen, waarbij we rekening houden met de eventuele voorkeuren
van de gasten en de beschikbaarheid van
ingrediënten in elk seizoen.
Het aanbod van twee menu’s en de variatie
daarin van Oosterse, Italiaanse en Hollandse gerechten is best uniek, maar smaken verschillen nou eenmaal en we willen
inspelen op de wensen van onze gasten. De
koks vinden het steeds een leuke uitdaging
en de waardering van de gasten is groot.

gehad. Zo demonstreerden ze bijvoorbeeld
samen Oosterse gerechten in de toko Ibuku
in Zeist. Er is zelfs een heus kookboekje
door ontstaan. Toen Jan met pensioen
ging, was de passie van Lien om in het
hospice te koken dan ook snel gedeeld. Ook
Christel werd enthousiast om iets te doen
voor het hospice. Nu werken we inmiddels

alweer anderhalf jaar samen sinds we het
stokje van collega Josée Melai overnamen.
Soms is het flink puzzelen, speciale wensen, verkrijgbaarheid, aantal pannen en
pitten, vegetarisch, halal etc. etc. maar het
is steeds een gezellige uitdaging. Wij zien
uit naar de update van onze hospicekeuken
in juni, daardoor wordt ons werk voor het
hospice nóg leuker.
Het coronavirus heeft het twee keuzemenu
gereduceerd tot één menu per dag. Zodra
deze bijzondere periode voorbij is gaan we
weer over naar het twee-keuzemenu. •

Wekelijks gaan we bij elkaar zitten voor het
samenstellen van de weekmenu’s waarbij
we letten op variatie in smaken en kleuren
op het bord. Soms is ook een vloeibare maaltijd gevraagd en wordt het improvisatievermogen van de koks op de proef gesteld.
Binnen het kookteam wordt uitstekend
gecommuniceerd en zo’n twee keer per
jaar komen de koks samen voor overleg,
maar vooral om van elkaars lekkernijen te
genieten.
Wij kennen elkaar via onze zonen die op de
middelbare school in dezelfde klas zaten,
nu zo’n 15 jaar geleden. Lien en Christels
man Jan hebben altijd al iets met koken

Christel Laval (l.) en Lien Nikken
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Zin in zingeving?
Een grote groep vrijwilligers en verpleegkundigen van ons hospice
kwam woensdagavond 5 februari in
De Lichtboog bijeen voor een inspirerende avond onder de bezielende
leiding van dr. Madeleine Timmermann. Madeleine is als geestelijk
verzorger verbonden aan hospice
Roosdonck in Roosendaal. Daarnaast is ze werkzaam als freelancer
(trainer, spreker) op gebied van
onder andere palliatieve zorg en
zorgethiek.
Het thema van de avond Zin in zingeving? is
een bijzonder boeiend thema, waar in ons
hospice echt aandacht voor is. Een mens is
immers veel meer dan alleen maar een
lichaam. Zeker in de palliatieve zorg zijn

Madeleine Timmermann

APPELS
EN PEREN
In deze moeilijke
tijden wordt er veel
aan ons gedacht.
Eind maart kregen
we van één van
onze vrijwilligers
deze mand met fruit
met een kaartje.
Fijn al deze lieve
gebaren!

WAT AANDACHT
KAN DOEN

De kracht van een goed team

zingeving en spiritualiteit onlosmakelijk
verbonden met het geven van goede zorg.
Toch blijkt het nog best lastig om er in de
dagelijkse praktijk handen en voeten aan te
geven. Madeleine nam ons mee op ontdekkingstocht. Met elkaar hebben we stilgestaan bij wat er nodig is. Dat heeft veel te
maken met de competenties van de zorgverleners (zowel professionals als vrijwilligers): zien, weten, reflecteren, doen en
zijn. Eigenlijk gaat het dus ook om de kracht
van een goed team; samen ben je immers
meer dan de som der delen. Voor het team
in ons hospice is het ook oefenen in presentie: aanwezig zijn op de manier die de ander
goed doet; voorbij je eigen goede bedoelingen en referentiekader. Een ander aspect
dat aan bod kwam, is even simpel als mooi:
de rijkdom van het ontmoeten van (kwetsbare) medemensen. Wat het kan doen als je
je als mens tot de ander wendt, met aandacht, liefdevol en trouw. Wanneer je de
ander dwars door ellende en aftakeling als
mens kunt blijven zien. Een mens dat er mag
zijn en voor wie je met kleine dingen vaak al
het verschil kan maken.
De avond werd hoog gewaardeerd. Het was
goed te ervaren hoe toegankelijk Madeleine
het onderwerp wist te maken. •

Bij Tonny, één van onze zorgvrijwilligers,
riep het thema “Zin in Zingeving” herinneringen op aan de periode dat haar man
Wout in ons hospice lag. Zij omschrijft
een persoonlijke situatie waaruit blijkt
dat dingen die wij soms als klein of vanzelfsprekend zien, voor die ander groots
kunnen zijn en voelen.
De eerste avond in het hospice, na een
idiote tijd in het ziekenhuis. Rond vijf uur
komt er een vrijwilliger, die vraagt of we
mee willen eten. “Kan dat?” vraag ik
“Jullie hebben er vast geen rekening mee
gehouden en het is al laat.” “Ja hoor, dat
kan!” Om zes uur komen er twee vrijwilligers met een dienblad voor ons allebei.
Daarop een heerlijke maaltijd: rode kool
met suddervlees. Liefdevol klaargemaakt
en aangeboden. In alle rust zitten wij
samen te eten. Wout in bed, ik ernaast.
Dit heb ik ervaren als een ‘heilig’
moment. Zo vol rust en vrede, ik proef de
herinnering nog. De vrijwilliger die
gekookt had, kwam nog even vragen of
het genoeg was. Wout, die de hele dag
suf was, reageerde toen heel helder en
blij. Dus niet alleen een gesprek, een
handdruk of een ritueel, maar zeker ook
een maaltijd kan op zielsniveau iets heel
groots betekenen. •
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Afscheid Hanne Vos en
kennismaking Anne Mieke Karsch
Lieve allemaal,
Na bijna 15 jaar leg ik mijn verantwoordelijkheden voor ons Hospice Kromme Rijnstreek
neer. Een terugblik geeft mij een rijk gevoel.
Wat heb ik genoten van alle mensen die ik
leerde kennen met eenzelfde doel; met hart
en ziel zorgen voor de laatste fase van
iemands leven en steun voor hun dierbaren!
Op veel gebieden heb ik veel geleerd in de
afgelopen periode. Vertrouwen krijgen en
geven, doorzetten, bouwen, mensen motiveren, opleiden en organiseren .
Dankzij een prachtige groep vrijwilligers,
coördinatoren, verpleegkundigen, artsen,
twee sterke besturen en raad van toezicht is
mijn droom uitgekomen, een geweldig bijna
thuis huis.
Een speciaal woord van dank aan Marianne
Harterink, mijn echtgenoot en veel vrienden
is hier zeker op zijn plaats.
Intens dankbaar voor deze periode is het nu
tijd om mijn taak als lid van de Raad van
Toezicht over te dragen aan Anne Mieke
Karsch, een warme vrouw met grote des-

Hanne Vos

kundigheid op het gebied van palliatieve
zorg. Iemand waar ik alle vertrouwen in heb.
Trots en met alle vertrouwen in de toekomst,
dank ik iedereen voor de fijne samenwerking
en wens ik het Hospice Kromme Rijnstreek
en alle betrokkenen alle goeds!
Liefs,
Hanne Vos

VANUIT DE BESTUREN
In de afgelopen periode hebben er binnen de Raad van Toezicht én de twee
besturen van Hospice Kromme Rijnstreek enkele personele wisselingen
voorgedaan. Hanne Vos, lid van de Raad
van Toezicht en één van de initiatiefnemers van het hospice, draagt na 15
jaar betrokkenheid het stokje over aan
Anne Mieke Karsch. Dineke Kuijt, secretaris bij Stichting Vrienden van het Hospice zal worden opgevolgd door Sarita
Sewnarain en Richard van de Sande,
bestuurslid van de operationele Stichting Hospice Kromme Rijnstreek heeft
een opvolger gevonden in Ria van den
Broek. In deze nieuwsbrief blikken
Hanne, Dineke en Richard kort terug op
hun werkzaamheden voor het hospice en
stellen de nieuwkomers zich aan ons
voor. Wij vinden het jammer afscheid te
moeten nemen van drie fijne vrijwilligers
en danken hen hartelijk voor hun betrokkenheid en inzet. Dat er weer drie
nieuwe mensen staan te trappelen om
hun kennis en kunde op vrijwillige basis
voor ons hospice aan te wenden is
natuurlijk fantastisch. Welkom!

Dag allemaal,
Mijn naam is Anne Mieke Karsch. Ik
woon sinds 2002 in Houten, ben getrouwd,
moeder van een dochter en een zoon en ook
trotse oma van een prachtige kleindochter
van nu bijna 10 maanden.
In 1983 ben ik afgestudeerd als arts en in
2018 ben ik met keuzepensioen gegaan. Dat
gaf ruimte voor andere dingen, zoals nu mijn
betrokkenheid bij het hospice. Uiteraard
hoop ik, wanneer dat weer mogelijk is,
kennis te maken met de medewerkers van
het hospice. Dat had ik heel graag direct
willen doen, maar met alle ontwikkelingen
rondom het coronavirus is dat op dit
moment onverstandig. Graag stel ik mij
daarom in deze nieuwsbrief aan jullie voor.
Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Aansluitend ben
ik opgeleid tot anesthesioloog in het VUmc,
waarna ik ruim 12 jaar als anesthesioloog
werkte in Amsterdam en Almere.
Pijn en pijnbehandeling hebben altijd mijn

Anne Mieke Karsch

belangstelling gehad. Om mij hierin verder
te specialiseren ben ik in 2001 in het UMC
Utrecht gaan werken en heb daar de opleiding tot anesthesioloog-pijnspecialist
gevolgd, met speciale aandacht en belangstelling voor oncologische pijn. Ik heb
geleerd en gezien hoe belangrijk het is dat
ook bij patiënten met pijn bij kanker de zorg
wordt afgestemd op hun behoeften en

voorkeuren, met aandacht voor lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten.
Het was dan ook een logische stap om een
paar jaar later de kaderopleiding Palliatieve
zorg voor medische specialisten te volgen.
In 2008 werd ik naast mijn werk in het
UMCU consulent bij en voorzitter van het
regionale Palliatie Team Midden Nederland.
Vanaf 2011 ben ik gestopt met het werk op
de operatiekamers en heb mij uitsluitend
bezig gehouden met pijngeneeskunde en
palliatieve zorg, zowel binnen als buiten het
ziekenhuis. Daarnaast ben ik ruim 5 jaar
medisch hoofd van de afdeling pijngeneeskunde in het UMCU geweest.
Ik vind het een eer dat ik Hanne Vos mag
opvolgen als lid van de Raad van Toezicht
en ben blij dat ik mijn kennis en ervaring
betreffende de zorg voor ernstig zieke
mensen maar ook mijn managementervaring kan inzetten als vrijwilliger voor het
hospice, samen met jullie.

6

Nieuwsbrief Hospice Kromme Rijnstreek, nr. 35, april 2020

Afscheid Dineke Kuijt
en kennismaking Sarita Sewnarain
Partir c’est mourir un peu
Zo voel ik het afscheid van mijn bezigheden
in het hospice. Voorjaar 2012 werd ik
gevraagd om mee te helpen in de Week van
het hospice. In oktober 2012 ben ik Anton
Bosboom opgevolgd als secretaris bij de
Stichting Vrienden van het Hospice. Ik heb
dit alle jaren met veel plezier gedaan. We
vergaderden iedere maand en deden als
vrienden erg ons best om de financiële
situatie van het hospice gezond te houden.
Als secretaris kwamen ook andere taken op
mijn pad. Zo heb ik vele jaren, samen met
Marjan van Well en haar team, gezorgd voor
een aardigheidje met Pasen en Kerst voor
de vrijwilligers. Het gaf ons altijd een heel
tevreden gevoel als alles ingepakt klaar
stond en wij de vrijwilligers konden berichten dat zij hun verrassing konden ophalen.
Ook het organiseren van de “kraam” op de
activiteitenmarkt gaf veel voldoening. Altijd
waren er voldoende bestuursleden en vrijwilligers bereid om de kraam te bemannen.

De eerste jaren in de Heemlanden, vervolgens als Kerst Snuffel Fair in Makeblijde en
de laatste twee jaar in het Houtens.
Ik kijk terug op fantastische jaren waarin ik
een klein onderdeel mocht zijn van deze
prachtige organisatie Ons Hospice en ben
blij met mijn opvolgster Sarita Sewnarain.
De warmte die ik ondervond in het hospice,
de koffie die voor de vergadering altijd klaar
stond, vergezeld van iets lekkers, werd zeer
gewaardeerd.
Jammer dat ik in deze barre tijden niet de
gelegenheid heb om persoonlijk afscheid te
nemen, maar dat komt nog wel.
Dineke Kuijt

Heel blij waren we als men belangstelling
had getoond voor het werk in het hospice.
In 2013 ben ik samen met Hanne Vos begonnen met het opzetten van de Snuffel Fair.

Ik wens het hospice alle succes met het
voortbestaan.
Dineke Kuijt

Hallo allemaal,
Met veel plezier stel ik mijzelf graag voor als
de nieuwe secretaris van de ‘Vrienden van
het Hospice’. Ik ben Sarita Sewnarain,
gehuwd met Bart Koeman en samen hebben wij een zoon van 3 jaar, Jack.
De meeste dagen van de week besteed ik
met name aan mijn werk bij VodafoneZiggo.
Daar ben ik met een divers team verantwoordelijk voor allerlei uitdagingen op het
gebied van financiële rapportages. Daarnaast sport ik regelmatig, kan ik genieten
van gezelligheid en houd ik van muziek. Ik
vind het erg bijzonder om een fantastische
zoon te hebben en te zien hoe hij zich ontwikkelt, ondeugend kan zijn, sociaal is,
ontzettend vrolijk en lief.

ruimte. Overigens blijf ik het liefst ver van
alles dat met het thema ‘sterven’ te maken
heeft, dat neemt niet weg dat ik daar ook
niet echt aan ontkom.
Ik neem ook graag het stokje van Dineke als
secretaris van de ‘Vrienden van het Hospice’ over en vind het mooi om zo mijn bijdrage aan het hospice te leveren.
Ik hoop de komende tijd meer bekend te
worden met het ‘reilen en zeilen’ in en
rondom het hospice en kennis te maken met
iedereen die zich inzet om dit mogelijk te
maken!

Sarita Sewnarain

Het hospice in Houten geeft mij een warm
gevoel, zorgen voor anderen en hun naasten in een moeilijke tijd, in alle rust en
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Afscheid Richard van de Sande
en kennismaking Ria van den Broek
Beste lezers,
Via deze weg neem ik afscheid van het
hospice. Vier jaar lang maakte ik deel uit van
het bestuur van de operationele stichting
van Hospice Kromme Rijnstreek. Het was
een mooie tijd, waarin we met elkaar veel
hebben gedaan en bereikt.
Ik ben onder de indruk van het reilen en
zeilen van ons hospice, het prachtige
gebouw (dat voelt als een echt “thuis”),
maar vooral ben ik onder de indruk van de
grote betrokkenheid van iedereen die in en
voor het hospice werkt. Ik had voordat ik er
zelf aan de slag ging, geen idee dat er zoveel
mensen bereid zijn om hun (soms schaarse)
tijd te besteden aan de zorg voor stervende
mensen. Hartverwarmend vond ik het.

van Katja, Johanna en Anja en daarom heb
ik het uiteindelijk toch vier jaar “volgehouden”.
In de eerste plaats wil ik hier mijn medebestuursleden (Arie Jan, Ildith, Henk en Jan)
bedanken en ook de Raad van Toezicht
(Hanne, Gijs en Ad) en de bestuursleden van
de Vrienden (Freek, Dineke, Koos, Josje en

Hartelijke groet,
Richard van de Sande

Dag allemaal,
Mijn naam is Ria van den Broek . Sinds
2018 ben ik zorgvrijwilliger in ‘ons’ hospice
waar ik met enorm veel plezier en voldoening samenwerk met enthousiaste vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren.
Vanwege mijn ervaring als huisarts en
palliatief consulent ben ik, na het vertrek
van Richard van de Sande, gevraagd om zijn
plaats in het bestuur in te nemen. Daarover
heb ik niet lang na hoeven denken. Ik vind
het erg fijn dat ik mijn expertise kan inzetten in zo’n mooi hospice met zulke fijne
mensen.

Richard van de Sande

Waarom ik dan toch weg ga? Toen ik aantrad als lid van het bestuur was er, kort
daarvoor, een bestuur opgestapt en men zat
dringend verlegen om nieuwe bestuursleden. Ik ben geen liefhebber van bestuursfuncties. In mijn werkende leven heb ik veel
vergaderd en als vrijwilliger in besturen
zitting gehad, maar leuk heb ik dat nooit
gevonden. Marieke Hoogenboom, de hospice-arts die een paar jaar geleden is weggegaan, haalde me echter over om het toch
te doen. Voor mij was het belangrijk dat ik in
de functie van bestuurslid “Zorg” nauw
contact zou hebben met de coördinatoren.
Daarmee betekende het, naast “vergaderen”, in ieder geval ook dat ik betrokken
werd bij wat er in de uitvoering van de
werkzaamheden gebeurt. Dat heb ik heel
prettig gevonden, mede door de openheid

Harrie). Verder natuurlijk iedereen waarmee
ik heb samengewerkt, ik noem nu geen
namen omdat ik niet wil dat ik iemand vergeet, maar heel hartelijk bedankt! Ik wens
jullie allemaal alle goeds, blijf gezond en ga
door met dit fantastisch mooie werk!

In 1998 is de kiem gelegd voor mijn passie:
palliatieve zorg. Dat gebeurde in hospice
Roosenheuvel waar ik een aantal weken
stage liep. Ik zag hoe liefdevol en toegewijd
de zorg aan mensen in hun laatste levensfase werd aangeboden. Geheel op maat en
mèt behoud van autonomie. Dat inspireerde
mij om me verder te bekwamen in palliatieve zorg. Want hoe organiseer je die zorg
thuis? Welke bijdrage kan ik als mens en
huisarts leveren aan een waardevolle laatste levensfase? Heel belangrijk, want mensen sterven maar één keer. Inmiddels zijn
we ruim 20 jaar verder en ik loop er nog
steeds warm voor.
Mijn bestuurswerkzaamheden wil ik graag
blijven combineren met mijn inzet ‘op de
werkvloer’. Ik hoop door deze combinatie
verbinding te leggen tussen de zorg en het

besturen van het hospice. Het gaat supergoed, maar als het nog beter kan… Ik hoop
dat iedereen zijn ideeën en eventuele verbeterpunten met me wil delen, dan is mijn
dubbelfunctie zeker van meerwaarde.
Misschien ook nog aardig om te weten: ik
ben getrouwd met Wim; wij hebben 4 kinderen en 9 kleinkinderen. Sinds 2016 wonen
we in Houten. Wij maken graag lange fietsreizen, ik wandel, lees, schilder en boetseer
graag. Ik vind sociale contacten heel
belangrijk en fijn. Ik ben praktisch, proactief, toegewijd, houd van humor, maar ben
daarin niet de gangmaker. Èn bondig schrijven blijft lastig…
Ik ga er voor, dus graag tot ziens!

Ria van den Broek
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Cleaning Clown Saskia
Een blije lach op ieders gezicht toen
Cleaning Clown Saskia op woensdag 1 april
opeens met haar vrolijke snuit en rode neus
voor de ramen van onze gasten verscheen.
Ze tekende bloemen op de ramen die vervolgens op ‘z’n clowns’ gelapt werden.
Hoe heerlijk is het niet om even meegenomen te worden in het spel? Het was – zoals
dat hoort op 1 april – een grappige break
van de dag en de gasten genoten zichtbaar.
Clown Saskia volgt haar opleiding aan de
school voor Clown & Leven in Utrecht. Zij
heeft ervaring in de palliatief terminale zorg
en vond het heel fijn om dit belangeloos

voor ons hospice te doen. Hopelijk kan zij
nog vele mensen verrassen en laten genieten van haar optredens. •

Colofon
De digitale nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Kromme Rijnstreek en
Stichting Vrienden van Hospice Kromme
Rijnstreek
Het hospice is lid van de VPTZ
www.hospicekrommerijnstreek.nl
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Johanna Castrop, Anja van der Starre, Jan
Laval, Christel Laval, Phia Bruggink, Gijs Kok,
Hanne Vos, Anne Mieke Karsch, Dineke Kuijt,
Sarita Sewnarain, Richard van de Sande, Ria
van den Broek en Lien Nikken

WIE OP DE WEBSITE KIJKT WEET MEER!
Onze website, die vorig jaar helemaal vernieuwd is, wordt goed bezocht merken we.
Logisch, want wie op de website kijkt, is
goed bij de tijd. Naast algemene informatie
over de organisatie en hoe Hospice
Kromme Rijnstreek werkt, vind je er het
laatste nieuws (zeker nu heel belangrijk),
mooie foto’s en filmpjes en de nieuwsbrief.
Voor onze vrijwilligers is er zelfs een apart
gedeelte ingericht, waarvoor moet worden
ingelogd. Hier wordt voor het werk relevante informatie gedeeld, zoals bijvoorbeeld de scholingsagenda. Ook zijn er
persoonlijke dankbetuigingen te lezen van
families van gasten die in ons hospice
verbleven.

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
S. Groenewold
Speltoord 26
3991 XH Houten
030 - 636 94 99
k.groenewold@hospice-krommerijn.nl
IBAN: NL59RABO 0119 5889 35

Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

Op dit moment kunnen we nagenoeg geen
bezoek in ons hospice ontvangen. Virtueel
kan dat wel, neem dus gerust een kijkje op:
www.hospicekrommerijnstreek.nl. •

ZORG GOED
VOOR JEZELF
EN ELKAAR
WAAR DAT KAN!

Voor het ontvangen van de digitale
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden
op de website:
www.hospicekrommerijnstreek.nl

