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U leest het negenendertigste nummer (van 
de elfde 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.
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Ik heb de afgelopen 6 jaar met veel plezier 
gewerkt als maatschappelijk werker bij een 
welzijnsorganisatie in Utrecht. Ik bege-
leidde vrijwilligers die werden ingezet bij 
inwoners met financiële problemen. Zij 
gaven ondersteuning door te helpen de 
administratie te ordenen, overzicht te krij-
gen en schulden op een rij te zetten. Ook 
organiseerde ik trainingen en bijeenkom-
sten voor de vrijwilligers om ze toe te rus-
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Dag, mijn naam is Anne Fleur Sloots en ik ben sinds 1 augustus werkzaam 
als coördinator naast Anja van der Starre. 

ten voor het werk. Ik had plezier in mijn 
werk maar miste ook het dagelijkse contact 
met vrijwilligers (die op afstand werkten bij 
de inwoners thuis) en de cliënten. Daar zat 
voor mij een te grote afstand tussen.
Afgelopen jaar ben ik op zoek gegaan naar 
een werkplek waar ik nauw samen kan 
werken met de vrijwilligers en de mensen 
die de zorg ontvangen. Met mijn achter-
grond als verpleegkundige en een hart voor 

Even voorstellen...
Anne Fleur



De boom is geschonken door het bedrijf Van 
de Kraak schoonmaak uit Houten. Peter van 
de Kraak was een neef van Loes, die twee 
jaar geleden in ons hospice is overleden. 
Peters vrouw Stephanie was Loes’ beste 
vriendin. Sinds haar overlijden zijn Peter en 
Stephanie de pleegouders van Renske en 
Doortje, de dochtertjes van Loes. 
Stephanie legt uit waarom ze deze prach-
tige boom graag aan het hospice wilden 
schenken:
“Wij hebben mooie, warme herinneringen 
aan alle medewerkers en vrijwilligers. Het 
is bijzonder hoe zij zich allemaal op hun 
eigen manier inzetten voor een ieder die 
daar is of haar laatste stukje leven leeft. 
Nadat wij in 2019 zelf hebben ervaren wat 
Hospice Kromme Rijnstreek in het leven van 
mensen kan betekenen, hoefden wij er niet 
lang over na te denken. Heel fijn dat er nu 
ook een passende plek is om even te zitten, 
te kunnen herinneren en waar een ieder op 
zijn manier even kan terugdenken aan wat 
dan ook!”

Peter en Stephanie waren vandaag uiter-
aard bij de onthulling aanwezig. Renske en 
Doortje, de dochtertjes van Loes, waren er 
ook net als Harry en Aris, de ouders van 
Loes. Ter nagedachtenis aan hun moeder 
legden Renske en Doortje samen met hun 
opa en oma bloemen bij de bank.
De ouders van Loes hebben voor het jubile-
umboek dat vandaag werd gepresenteerd 
een persoonlijk stuk geschreven over het 
verblijf van hun dochter in ons hospice.

In zijn toespraak benadrukt de burgemees-
ter de toegevoegde waarde van het hospice 
voor Houten. Vervolgens overhandigt de 
‘vrijwilligster van het eerste uur’ Truus 
Wieman, het prachtige lustrumboek waar-
aan tientallen vrijwilligers hun bijdrage aan 
geleverd hebben. In het boek krijgt de lezer 
ook een beeld van het doorzettingsvermo-
gen en de eensgezinde pioniersdrift van de 
initiatiefneemsters. De soms hobbelige weg 
naar de realisatie van het hospice en erva-
ringsverhalen van medewerkers. Ervarin-
gen van de gasten en familie die mooie 
momenten benoemen. 

Voor alle vrijwilligers is er een exemplaar 
voorhanden, bovendien zijn de boeken te 
koop bij de Readshops in Houten, maar ook 
via de website kan het Jubileumboek 
besteld worden. 

Renske en Doortje en familie

Het jubileumboek

de zorg was solliciteren als coördinator bij 
het hospice voor mij een logische keuze. 
Ik heb nu een aantal dagen meegedraaid en 
ik ben onder de indruk van deze mooie plek. 
Ik zie dat de gasten met een enorme 
warmte en vriendelijkheid worden bena-
derd. Er wordt meegedacht in de wensen en 
mogelijkheden voor de gasten en hun fami-
lie. Ook ik ben hartelijk ontvangen en ik ben 
blij dat ik onderdeel ben geworden van dit 
mooie team. Ik ga met veel plezier aan de 
slag!
Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag 
en donderdag om de week. Ik kom op de 
fiets vanuit Utrecht, tenzij het heel hard 
regent. Ik woon daar met mijn man Daniel 
en onze zoon Lucas van 1,5 jaar oud. 
Naast mijn werk vind ik het heerlijk om te 
wandelen, door het bos of door de binnen-
stad van Utrecht. Ik houd van reizen, ik vind 
het leuk om uitgebreid te koken (en het op 
te eten) en ik zing graag. Ook kan ik hele-
maal verdwijnen in een goed boek.   
Ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten 
en met jullie samen te werken op deze 
mooie plek!
Hartelijke groeten, Anne Fleur 
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Boom Bank Boek
Op 17 juli heeft de Burgemeester van Houten - Gilbert Isabella in het 
 bloemenplantsoen tegenover ons hospice een herinneringsboom  ‘onthuld’. 
Om de stam van deze rode beuk staat een robuuste houten bank. De boom 
biedt een plaats om even uit te rusten, op kracht te komen en is een plek 
voor bezinning.
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AFRA VAN EMPELEN OVER WERKEN IN EEN ANDER HOSPICE

‘Ook in Soest wordt het hospice ervaren als 
een warm bad’

Afra van Empelen-Stein
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Afra van Empelen-Stein werkte vijf 
en een half jaar als vrijwilligster in 
het hospice in Houten, maar door 
haar verhuizing naar Soest moest ze 
afscheid nemen. Inmiddels werkt ze 
als vrijwilligster in hospice De Luwte 
in Soest. “Twee hospices, er zijn 
verschillen, maar wat telt is dat wij 
allemaal dezelfde intentie hebben: 
de gast met liefde verzorgen en hun 
naasten in de watten leggen. In 
beide hospices hoor je: het is hier 
als een warm bad!”

Na enige omzwervingen door Nederland 
kwam het gezin van Afra in Zeist te wonen. 
“Kinderen uitgevlogen, werk buitenshuis 
naderde haar einde, zo ging ik nadenken 
over vrijwilligerswerk. Hospice Houten 
kwam in een gesprek voorbij, iemand zijn 
zus was daar overleden, echt zo’n mooi 
hospice! Bellen, solliciteren en binnen no 
time werd ik ingewerkt. Ik heb er met ontie-
gelijk veel plezier gewerkt.“

Goed ter been zijn
We vroegen Afra met welke verschillen ze 
te maken kreeg na haar switch. “Het hos-
pice in Soest ligt midden in een woonwijk 
met jaren dertig huizen. Ook het hospice is 
een huis uit die tijd, het was voorheen een 
pastorie. Hier heb je meteen het aller-
grootste verschil:  het hospice in Houten is 
specifiek ontworpen voor een hospice, met 
vier appartementen, gelegen aan een giga 
huiskamer. In Soest praten we over kamers, 
wat was dat moeilijk. Ik heb het maanden 
over appartement 1 of 2 gehad bijvoorbeeld. 
Dat klonk heel raar, want het zijn hier ook 
echt kamers. In totaal 4 met een vijfde 
kleine kamer voor spoedopnames. Verder 
steile trappen naar de eerste verdieping en 
dan nog eentje naar de zolder, waar de 
nachtdienst kan slapen en ook familie van 
de gast kan verblijven. Oude huizen hebben 
kelders, dus ook hier een steile trap naar 
beneden. Waarmee ik wil zeggen dat je als 
vrijwilliger goed ter been moet zijn!

Echt thuishuis
Het huis is knus, we zijn een echt thuishuis. 
Met dat gegeven zijn de verpleegkundigen 
ook niet 24/7 in huis. Zij werken ook in de 
wijk. De zorgvrijwilligers zijn dan verant-
woordelijk voor de gasten. Wij worden goed 
ingelicht en voorbereid door de verpleeg-
kundigen en als het nodig is bellen wij hen 
op en komen ze naar het hospice of geven 
advies. Motto: thuis is ook geen verpleeg-
kundige de hele dag aanwezig, vandaar 
thuishuis. Ik moest hier behoorlijk aan wen-
nen, zelf initiatief nemen, zelf handelen. 
Samen met je collega. Nu vind ik het fijn.”
“Een echt groot verschil is, dat wanneer je 
hier start als vrijwilliger, je het eerste jaar 
“junior” bent. Je mag dan een jaar lang niet 
met een andere junior samenwerken. Je 
werkt altijd met een “kenner”. Elke nieuwe 
vrijwilliger moet een cursus doen, deze 
wordt jaarlijks aangeboden.”
“Uiteindelijk is het verzorgen van de gasten 
in beide hospices hetzelfde. We zorgen er 
allemaal voor dat dit laatste stukje van hun 
leven comfortabel is. Ook bedden opmaken, 

wassen en strijken en zo nodig koken is hier 
een taak van de zorgvrijwilliger. De kamer 
schoonmaken voor een volgende gast ook.
In Soest zijn ook gastvrouwen, van 10 tot 12 
uur. Zij verzorgen de lunch; gasten en 
bezoek worden verwend en de boodschap-
pen worden door hun geregeld. Zij zetten 
het eten voor de avond klaar. Sinds kort zijn 
er kookvrijwilligers, langzaamaan krijgt dit 
ook meer vorm.
Wanneer je bij ons werkt, heb je de ver-
plichting van 5 diensten in vier weken waar-
van er eentje in het weekend moet vallen. 
Het rooster ziet er hetzelfde uit en mag je 
ook zelf invullen.”



Tijdens de voorbereiding voor 
deze nieuwsbrief kwam het idee 
naar voren om aandacht te besteden 
aan de Stichting Ambulance Wens 
en dan vooral vanuit de kant van een 
vrijwilliger die werkt voor deze 
 stichting. Rinie van Diepen was 
bereid om ons het een en ander te 
vertellen over de stichting en het 
werk wat zij doen.

De dag na de redactievergadering ontving 
het hospice het bericht dat de directeur en 
oprichter van de Stichting Ambulance 
Wens Kees Veldboer op 62-jarige leeftijd 
plotseling is overleden. We hebben beslo-
ten het onderwerp toch in de nieuwsbrief 
op te nemen.

In 2007 heeft Kees Veldboer de stichting 
opgericht. Hij had ervaren hoe mooi het 
is om de wens van mensen te kunnen 
 vervullen die ernstig ziek zijn en wilde hier 
verder mee aan de slag. Kees werkte als 
ambulancechauffeur. De stichting begon 

Stichting Ambulancewens
Interview met Rinie van Diepen, verpleegkundig 
 vrijwilliger bij Stichting Ambulancewens

met een leenambulance van het bedrijf 
waar hij werkte. Hij ging sponsors werven 
en dat lukte: iedereen vond het een prachtig 
initiatief. De stichting groeide. Hij was een 
zeer gedreven man, die elke wens die bij 
zijn stichting binnenkwam wilde vervullen. 
Ook al was het ingewikkeld, hij probeerde 
toch om het voor elkaar te krijgen en het 
was voor hem heel moeilijk om te accepte-
ren als iets echt niet kon.

Inmiddels heeft de stichting 7 ambulances, 
die 24 uur per dag beschikbaar zijn.
De ambulances hebben een basisuitrusting 
zoals een brancard, zuurstof, AED en een 
verbandkist. De ambulances worden gere-
den door een chauffeur die met blauw licht 
mag rijden en er is altijd een verpleeg-
kundige aanwezig.
De ambulances staan in Rotterdam. Dat is 
niet altijd praktisch, maar Kees Veldboer 
had de auto’s graag in de buurt. Er werken 
270 vrijwilligers bij de stichting. 

Rinie is als verpleegkundig vrijwilliger 
gemiddeld 1x per week actief. In het afgelo-

pen jaar zijn door Corona een aantal  
 wensen niet doorgegaan. Dit jaar gaat het 
gelukkig weer beter en worden er weer 
7 wensen per dag ingediend en uitgevoerd. 
Er is ook een goede samenwerking met 
andere stichtingen, zoals de stichting ALS. 
Ieder jaar zijn 3 ambulances beschikbaar 
om naar de Mont Ventoux te gaan voor de 
ALS rit.
Ook met de stichting “Doe een wens” wordt 
samengewerkt en worden wensen van 
kinderen vervuld. Een stichting Vaarwens 
krijgt wensen om met een boot het water op 
te gaan en daar wordt ook aan meegewerkt.
Als verpleegkundige moet je kunnen impro-
viseren. Je weet nooit precies wat er gaat 
gebeuren en hoe de omstandigheden zullen 
zijn. Er is ruimte en tijd voor persoonlijke 
gesprekken, waarbij je een steun kunt zijn 
voor een cliënt. 

De wensen zijn heel verschillend. Een paar 
voorbeelden:
• Een tochtje naar het Rijksmuseum of 

naar het Museum in Den Haag, waar na 
sluitings tijd rustig met de brancard kan 
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worden rondgereden, soms met een 
eigen gids;

• Een voetbalwedstrijd van een geliefde 
voetbalclub, waar de brancard op een 
prachtige plek in het stadion mag staan 
en waar alle spelers aandacht besteden 
aan de cliënt;

• Een rondvaart in de haven van Rotter-
dam met Speedo, waar een extra rondje 
wordt gevaren om nog iets dierbaars te 
zien. Dat men dan een kwartiertje te laat 
in de haven terug is vindt niemand een 
probleem;

• Het huwelijk van een dochter, waarbij de 
cliënt naar het stadhuis werd gebracht;

• Op oudjaarsavond werd een cliënt naar 
familie gebracht. Het lukte moeiteloos 
om hiervoor vrijwilligers te vinden. 

Ook worden af en toe cliënten naar een 
begrafenis gereden. Vooral in Coronatijd 
kwam dat regelmatig voor. Dat wordt als 
dienstverlening aan de cliënt gezien.
In principe mag een cliënt éénmaal een wens 
doen. Een begrafenis telt daarbij niet mee.
 
In het land zijn in een aantal provincies 
vergelijkbare initiatieven. Het is wat 
 verwarrend dat deze stichtingen Wens-
ambulance heten. Er is geen band met deze 
stichtingen en vaak is de uitvoering van de 

wensen ook wat anders.
In 17 landen is het initiatief van Stichting 
Ambulancewens overgenomen. Kees Veld-
boer adviseerde zo nodig bij het opzetten 
van deze nieuwe stichtingen en steunde 
daarbij in sommige gevallen, zoals met het 
beschikbaar stellen van een ambulance. 

Maar nu? Kees Veldboer regelde zoveel. Hij 
was 24 uur per dag beschikbaar en bereik-
baar.
De Raad van Bestuur is heel druk met de 
aanpassingen. De stichting gaat door en dat 
gaat ook lukken. Er zijn vrijwilligers die al 15 
jaar meedraaien. De verantwoordelijkheden 
worden opnieuw verdeeld en de financiën 
opnieuw bekeken.
Er moet een nieuwe directeur komen. 
Samen met een planner zijn die twee func-
ties de enige betaalde functies, alle andere 
zijn vrijwilligers.
Er werken vrijwilligers die met pensioen 
zijn, zoals Rinie, er zijn ook vrijwilligers die 
het naast hun - vaak ook al zware - werk in 
de zorg of bij de politie doen. Het is prachtig 
werk, het is af en toe zwaar, ze maken soms 
heel lange dagen en rijden grote afstanden, 
maar zoals Rinie zegt: het geeft je veel 
voldoening en veel energie. Het is heel fijn 
om te doen.

Bijzondere 
sponsoring

De Theo Pouw Groep is een 
 landelijk en toonaangevend 
grond-, weg-, water-, en beton-
bouwbedrijf. Zij vierden onlangs 
hun 40-jarig bestaan en in het 
kader daarvan mochten 40 
 collega’s sponsoring voorstellen 
indienen voor hun vereniging of 
club. Hennie, de echtgenoot van 
onze vrijwilligster Marja de Ridder, 
werkte er als vrachtwagen-
chauffeur en heeft ons hospice 
voorgedragen. Wij zijn één van de 
gelukkigen! We hebben een 
 bijdrage  ontvangen voor de aan-
schaf van deze prachtige rolstoel.
Wat een mooie geste! Theo Pouw 
Groep en Hennie: Van harte 
bedankt!

5 Nieuwsbrief Hospice Kromme Rijnstreek, nr. 39 september 2021



Mijn naam is Annemiek van Nesselrooij, 
ik ben getrouwd, heb drie (volwassen) 
kinderen en ons eerste kleinkind is op 
komst.
Ik werk sinds 1981 in de zorg. In de afgelo-
pen 40 jaar (oei, wat vliegt de tijd!), heb ik in 
bijna alle velden binnen de gezondheidszorg 
gewerkt, zowel intra-, als extramuraal.
Ik kan dus met volle overtuiging zeggen dat 
ik een (wijk)verpleegkundige ben in hart en 
nieren.
Ik vind het fijn om mensen te ondersteunen, 
die zelf niet in staat zijn om hun leven te 
leiden zoals ze dat gewend zijn. Ik vind het 
een uitdaging om samen met hen te zoeken 
naar manieren om het leven, met de beper-
kingen die er (tijdelijk) zijn, betekenis te 
geven, te verlichten en te veraangenamen 
waar mogelijk. Zorg op maat, eigen regie, 
waardigheid, zien en gezien worden, zijn 
daarin voor mij kernwaarden. 
Palliatief terminale zorg had ook in de wijk 
al mijn speciale belangstelling. Zowel in de 
zorg bij mensen thuis als in het hospice in 
Vianen.

Jammer genoeg werd het wijkteam waar ik 
met veel plezier de afgelopen 8 jaar gewerkt 
heb, opgeheven vanwege een chronisch 
personeelstekort. 
En toen kwam Hospice Krommerijnstreek 
op mijn pad. Vanaf half maart ben ik als 
flexer komen werken en nu is dat omgezet 
naar een vast contract. Ik ben er blij mee!

In mijn vrije tijd geniet ik van alles in en 
rond ons huis en gezin. 
Ik ben graag creatief bezig, knutsel alles 
wat los en vast zit, maak veel zelf.
Ik ben graag buiten maar kan me ook uitste-
kend vermaken in huis als het weer niet 
mee zit.
Wil je nog meer van mij weten? We zullen 
elkaar zeker tegenkomen en als er tijd voor 
is zetten we de kennismaking voort!

Even voorstellen...
Annemiek

Waarschijnlijk heb ik bijna iedereen die betrokken is bij het hospice al 
 ontmoet de afgelopen maanden, maar nu mag ik mijzelf voorstellen als 
nieuw vast lid van het verpleegkundig team.

Voor meer nieuws bezoekt u de nieuwsrubriek 
op de website, of scant u deze QR-Code. 

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030 - 2567 990
info@hospice-krommerijn.nl

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
Bert van Griensven
Heemcamp 31, 
3992 SH Houten
T: 030 - 6377 601
M: 06 - 55 36 48 95
E: vangriensven@planet.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: 
Dilia van Dijk, Phia Bruggink, Herman 
 Gademan en Jan Laval.

Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

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