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U leest het zesendertigste nummer (van de 
tiende jaargang) van de digitale nieuws-
brief Hospice Kromme Rijnstreek. Hiermee 
 houden wij u op de hoogte van het reilen 
en zeilen van het hospice voor de bewo-
ners van de regio Kromme Rijnstreek.

Renovatie huiskamer en keuken

In de huiskamer en keuken van ons hospice heeft zich in de maand juni een 
ware metamorfose voltrokken. De kersenrode keuken heeft plaatsgemaakt 
voor een frisse vervanging met fantastische nieuwe apparatuur. Ook het 
meubilair is vervangen en de verlichting in de centrale ruimte is vernieuwd. 
In de stilteruimte is de volledige achterwand voorzien van een rustgevende 
blik in de natuur die sfeerbepalend is voor de nieuwe inrichting. Daarover is 
goed nagedacht. Verantwoordelijk daarvoor is interieurarchitect Fem 
 Lukassen uit Houten. 

Schilders in de nieuwe keuken
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Fem Lukassen



Fem Lukassen leidt samen met haar 
zus Nina het bedrijf van interieurbouwer 
Böhmer Project bv in Dronten (www.
bohmerproject.nl) en is via zorgvrijwilliger 
en bestuurslid Ildith Hollander in ons 
 hospice beland. Voor Fem was het hospice 
een nieuwe en verrassende omgeving en 
wat haar daarbij vooral raakte was de 
hechte samenwerking tussen de vrijwil-
ligers en de oprechte interesse voor elkaar. 
Nadat zij betrokken werd bij de renovatie, 
was Fem steeds aanwezig bij de vergade-
ringen van de interieurcommissie en luis-
terde ze goed naar de  wensen. Uiteindelijk 
heeft ze een voorstel gemaakt en dat in 
schetsen voorgelegd. 
Het is bijzonder hoe de planningen zijn 
gemaakt, rekening houdend met onze 
 speciale omgeving en daarbij het herge-
bruik en duurzaamheid van materialen in 
acht te nemen. Tenslotte wilden we zo 
weinig mogelijk herrie en ander gedoe in 
huis om onze gasten niet te storen en dat is 
gelukt! Zeker in deze pandemietijd is een 
dergelijke planning een flinke uitdaging. 
Zoveel mogelijk voorbereidingen in de 
werkplaatsen zorgden ervoor dat er in 
enkele dagen bijna ongemerkt een nieuwe 
keuken verscheen. En wat voor één! 
Zo plannen, nauwkeurig in de details, goed 
hergebruik van bestaande materialen, het 
zou wel eens met de studie-ervaringen van 
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Tijdelijke keuken in appartement 4



Fem te maken kunnen hebben. Haar afstu-
deeronderwerp was namelijk ‘boomhutten’! 
De opleiders betwijfelden of dat wel moge-
lijk was, hetgeen als vanzelfsprekend voor 
Fem de reden was om door te zetten. Ze 
werd zelfs genomineerd voor het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.
Maar hergebruik kent ook zijn grenzen, 
soms zijn daarbij zoveel aanpassingen 
nodig dat het prijstechnisch niet haalbaar 
is. Het zoeken naar dat evenwicht is 
Böhmer Project toevertrouwd en het resul-
taat is geweldig. Alle tijd die Fem in ons 
project gestoken heeft, is een donatie van 
haar aan het hospice. Haar uitspraak ‘wij 
worden niet rijk van facturen uitschrijven, 
wel van een glimlach’ tekent wel de instel-
ling waarmee gewerkt wordt. Het hospice 
gaat dankbaar gebruik maken van het 
nieuwe interieur. Van de kookvrijwilligers 
zijn al vele lovende mailtjes binnengeko-
men. Alles is ten goede gekomen aan een 
mooi en goed verblijf van onze gasten. 
Tenslotte is het ons daar allemaal om te 
doen.
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Aleid Groothoff van Het DoorGeefLuik 
reageerde positief verrast op de vraag of zij 
meubels en andere huisraad konden gebrui-
ken. Bij de renovatie en herinrichting van 
het hospice bleven er namelijk nog veel 
goede en herbruikbare spullen over. 
 Vrijwilligersorganisaties die elkaar kunnen 
helpen, hoe mooi zou dat zijn? Aleid 
 verzamelt met een grote groep vrijwilligers 
voor het DoorGeefLuik meubels, bedden, 
beddengoed, huisraad, kleding, linnengoed, 
lampen, fietsen, etc. om gratis door te 
geven aan iedereen op of onder het mini-
mum. Ze zijn het DoorGeefLuik begonnen 
om vooral de Nieuwkomers (zogeheten 
statushouders die in Houten een leeg huis 
kregen) te helpen hun huis in te richten, 
maar intussen weten ook veel andere 
 mensen in financiële nood hen te vinden. 

In principe is alles gratis. Alleen voor (opge-
knapte) fietsen, en het transport vraagt het 
DoorGeefLuik een (kleine) bijdrage. Het 
DoorGeefLuik is maandag en dinsdagmor-

Wereldhuis
Een tweede leven via het DoorGeefLuik

gen open aan de Dijkhoeve 1. Daar zit ook 
het Wereldhuis. Voor groot spul, meubels, 
bedden, etc. hebben ze gelukkig het voor-
malig BRUNA gebouw aan de Walmolen.

Aleid Groothoff haalt de spullen met haar bakfiets/ trailer in het hospice op.

Ons hospice vindt het een fijne gedachte 
dat de spullen die we over hadden op deze 
manier een mooi tweede leven krijgen. 



Toen duidelijk werd wat de pandemie bete-
kende, voelde het voor Hans Gantevoort 
niet goed om de werkzaamheden in het 
hospice voort te zetten. Hans, 70 jaar 
behoort tot de risicogroep. Tijdens een 
nachtdienst besprak hij zijn dilemma met de 
verpleegkundige. De volgende dag heeft de 
coördinator contact met Hans opgenomen 
en is in overleg besloten om de werkzaam-
heden tijdelijk te stoppen. Dit was beter 
voor zijn gemoedsrust, een opluchting en 
privé voelde de stap ook goed. Gelukkig 
borrelde het weer om te starten en heeft 
Hans half juni in het hospice met de coördi-
natoren gesproken over weer starten.

Voor Doreen de Bruin betekende de corona-
crisis direct stoppen gezien haar gezond-
heid en de zorg die zij verricht als mantel-
zorgster voor haar moeder. Zij vindt het 
afschuwelijk om  niet naar het hospice te 
kunnen. Zelfs voor het koffie-uurtje gaat zij 
niet, gezien de risico’s. Als zij soms de open 
diensten ziet, heeft ze wel de neiging om te 
reageren maar ze weet dat dit niet verstan-
dig is. Doreen hoopt dat er op korte termijn 

een vaccin wordt gevonden, zodat zij ook 
haar steentje weer kan bijdragen.

Alhoewel Ria Appelman 70 jaar is en haar 
astma goed onder controle heeft, is zij toch 
gestopt met de werkzaamheden in het 
hospice. Haar zoon, net vader geworden, 
woont in New York, zou gezien de grote 
problemen in New York niet naar Nederland 
kunnen komen als zijn moeder corona zou 
krijgen. Ook Ria’s dochter was blij dat haar 
moeder tijdelijk stopte als zorgvrijwilliger. 
Net als Doreen voelde Ria zich schuldig als 
ze de open diensten zag staan. Toen er 
begin juni een oproep was voor een uitge-
vallen nachtdienst heeft zij zich daarvoor 
aangemeld. Dat voelde weer zo goed dat ze 
sindsdien weer ‘gewoon’ het rooster invult. 

Voor vrijwilligster van het eerste uur, 
Jolanda van Eijkelenborg, was de afgelopen 
periode heftig. Werkzaam op de IC werd ze 
tijdens de uitbraak omgeschoold tot IC-
medewerker corona, waarna ze dagelijks 
werd geconfronteerd met coronapatiënten. 
Ondanks alle veiligheid en de goede 

bescherming die zij had in het ziekenhuis 
genoot, werd in overleg met het COVID-
team van het hospice besloten om de werk-
zaamheden in het hospice tijdelijk te stop-
pen. Jolanda had hier alle begrip voor, maar 
zij heeft haar collega’s van het hospice, de 
saamhorigheid en de zorg voor de gasten 
enorm gemist. Gelukkig heeft zij nadat haar 
inzet op de IC aan coronapatienten was 
gestopt, haar werkzaamheden in het hos-
pice weer op kunnen starten.

Alle vier vrijwilligers zijn zeer te spreken 
over de wijze hoe de coördinatoren en het 
COVID-team zijn omgegaan met hun per-
soonlijke omstandigheden. Zij prijzen de 
communicatie, de integriteit, de wekelijkse 
updates, telefoontjes, appjes van collega’s 
en de informatieve website. Hierdoor 
 bleven zij steeds betrokken bij het Hospice 
Kromme Rijnstreek.
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Zij deden (even) een stapje terug

In februari werd duidelijk dat ook Nederland geconfronteerd werd met het 
coronavirus. In maart was er zelfs sprake van een pandemie. Voor het 
 hospice betekende dat “alle hens aan dek”. Er dienden voorzorgmaatrege-
len genomen te worden voor zowel de gasten als verpleegkundigen en het 
grote aantal vrijwilligers. Over de maatregelen werd iedereen wekelijks door 
middel van updates op de hoogte gebracht. 
Voor enkele vrijwilligers betekende corona het tijdelijk stoppen van de 
 werkzaamheden in het hospice. Een interview met enkele vrijwilligers.

 Hans Gantevoort Ria AppelmanDoreen de Bruin

Jolanda van Eijkelenborg
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De innige vriendschap begon toen Dith op 
27-jarige leeftijd aan de Veldensteinlaan 4 
in Jaarsveld kwam wonen. De buurvrouwen 
keken het even aan: was het misschien een 
hele nette (poets)vrouw of zou het gezellig 
kunnen worden? Het klikte direct tussen 
Dith, Annie en buurvrouw Ineke. Helaas is 
Ineke al jong overleden. Dith en Annie 
bleven altijd buurvrouwen, tot Dith op 20 
februari van dit jaar in het hospice werd 
opgenomen. 
Dith: “In het begin van ons trouwen hadden 

Hartsvriendinnen door ‘dik en dun’

we elk ons gezin met kinderen, maar we 
deden wel vaak een bakkie samen. Nadat 
onze mannen waren overleden, kwamen we 
echt elke dag bij elkaar. Op het laatst zelfs 
drie keer op een dag en we sloten af met 
Rummikub. We zijn ook wel samen op 
vakantie geweest. Het was echt een 
 mengelmoes van lief en leed.”

Lachen en huilen
“Half februari ben ik hier opgenomen en de 
eerste weken kon ik onbeperkt bezoek 

Dith (l) met hartsvriendin Annie in het hospice.

Ze zitten er helemaal klaar voor die dinsdagochtend in juni: Dith van Elteren 
(93) en Annie Hoogendoorn (91). Een interview over hun 66-jarige vriend-
schap en over het verdriet dat ze elkaar vanwege de Corona-maatregelen in 
het hospice zes weken lang niet mochten zien. “We hebben het allemaal 
over het Corona-virus, maar aan die beperkingen zou je ook dood kunnen 
gaan”, vindt Annie, “Daar is niet goed over nagedacht. Alles viel voor ons 
weg.”

Annie (l) en Dith in een kersenboomgaard.

ontvangen”, vervolgt Dith, “maar na een 
tijdje mocht Annie door de maatregelen niet 
meer komen. Dat was echt een ramp voor 
ons.”
Annie ontdekte toen: “Ik ben nu pas echt 
alleen. We waren het niet altijd met elkaar 
eens, maar we kunnen niet zonder elkaar. 
We hebben wat gelachen en gehuild... In 
die weken dat ik niet op bezoek mocht 
komen, hadden mijn kinderen een rooster 
gemaakt, zodat ik elke dag een familielid op 
bezoek kreeg, maar dat kon echt niet tegen 
dit op”, en ze raakt stiekem even de arm van 
haar vriendin aan. Doordat de maatregelen 
begin juni versoepeld zijn, kan Annie nu 
gelukkig weer iedere dinsdagochtend bij 
haar vriendin op bezoek. 

Dith vindt dat ze in het hospice goed 
 verzorgd wordt en weet dat dit thuis niet 
mogelijk is, maar haar gedachten gaan nog 
vaak naar haar huis, tuin en buurt. Samen 
met Annie pinkt ze wat tranen weg. “Ik 
kookte elke dag nog mijn eten en deed de 
tuin. Dat alles mis ik heel erg.”

Nadat ze allebei hebben verteld uit hoeveel 
kinderen en kleinkinderen hun nageslacht 
bestaat, zoeken ze tot slot tussen de vele 
kaarten en foto’s naar een geschikte foto bij 
het interview en ja hoor, de foto die ze 
bedoelen zit er tussen. “Kijk, hier zijn we 
samen in een kersenboomgaard. Die foto 
spreekt voor zich.”
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Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030 - 2567990
info@hospice-krommerijn.nl

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

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, Dilia van Dijk, Phia Bruggink, 
 Herman Gademan en Lien Nikken

Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

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

De chocola was afkomstig van het officiële 
Guinness™ wereldrecord voor het grootste 
chocoladekunstwerk ooit. Dit kunstwerk 
was een afbeelding van het nieuwe schip 
van Mercy Ships en werd op 6 februari jl. 
feestelijk onthuld. Mercy Ships heeft de 
chocolade daarna met veel liefde beschik-
baar gesteld voor personeel in zieken-
huizen, verpleeghuizen, hospices etc. 
Met de meegeleverde hamer en beitel is het 
hospiceteam de dikke plak te lijf gegaan. 
Onze gasten en vrijwilligers hebben met 
dank aan Hilde nog enkele weken genoten 
van de heerlijke chocolade. Echt een hart 
onder de riem in coronatijd.

Anja van der Starre (l) en Tonny Hardeman

9 kilo chocola  
voor ons hospice!

Onlangs kwam onze vrijwilliger Tonny  Hardeman met wel een heel 
 bijzonder cadeau naar het hospice: een massieve plak Callebaut  chocola 
van 9 kilo! Tonny’s zus Hilde had ons hospice aangemeld voor de actie 
‘Zorg voor de zorg’ van Mercy Ships Holland (ziekenhuisschepen, bemand 
door vrijwilligers). 


