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Nieuwsbrief

Hospice Kromme Rijnstreek
In de
schoolbanken
Als verpleegkundige loop ik altijd rond en
ben ik graag in de weer. Toch besloot ik om
weer in de schoolbanken te kruipen voor de
opleiding palliatieve zorg verpleegkundige.
Ik wilde me graag meer verdiepen en
ontwikkelen binnen dit zo mooie vakgebied.
Dat betekende studeren, opdrachten en
toetsen, feedback, reflecteren en heel veel
zitten. Het was een pittig jaar, maar leerzaam. Veel bewuster ga ik nu te werk en leg
meer verbanden tussen wat ik zie en de
geleerde theorie. Door in andere hospices
rond te kijken en verhalen van medestudenten te horen, kreeg ik wederom bevestigd
hoe fijn we het hier met zijn allen geregeld
hebben.
Hanneke Groot Roessink

Beenkussens
van Anne Elema
Mevrouw Anne Elema heeft langere tijd in
het hospice gelegen en naast de warme en
liefdevolle zorg, heeft zij persoonlijk
ervaren hoe fijn goede hulpmiddelen zijn.
Dat gunde zij iedere gast in het hospice,
vandaar dat zij meerdere speciale beenkussens heeft besteld en geschonken aan
het hospice.
U leest het eenendertigste nummer (van de
negende 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.
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C OL U M N

‘IK EN HET HOSPICE’
Ik ben Dineke Molenaar, zorgvrijwilliger in het hospice sinds januari
2015. Samen met André woon ik al
ruim 30 jaar in Houten. We hebben
drie kinderen en zes kleinkinderen.
Ik ben jarenlang werkzaam geweest
als verpleegkundige, waarvan de
laatste 20 jaar in het UMC Utrecht.
De laatste tijd moest ik ervaren dat, door toenemende werkdruk, het echte contact met de patiënten steeds oppervlakkiger werd. En juist
daar ligt mijn hart, de zorg aan bed.
Nadat ik was gestopt met werken heb ik
mij aangemeld als vrijwilliger in de zorg.
Hier heb ik mijn passie teruggevonden.
In de afgelopen vier jaar heb ik veel gasten mogen verzorgen, samen met de verpleegkundigen en collega vrijwilligers.
Daarnaast ben ik actief in verschillende
werkgroepen.
Het zijn vaak mooie en bijzondere momenten die je met de gast deelt.
Met persoonlijke verzorging, een gesprek,
een glimlach of gebaar, probeer ik het de
gast zo comfortabel mogelijk te maken en
tot steun te zijn voor de familie.
Enkele weken terug was ik diep geraakt
door de “acute” ziekte van een jonge gast
in het hospice.
Hij wilde zo graag nog wat tijd doorbrengen met zijn gezin. Helaas werd hem dat niet gegund.
Tijdens de intensieve zorg, die betreffende zondagmorgen probeerde hij nog steeds de regie te behouden, maar ik merkte dat hij die strijd verloor.
Twee dagen na zijn opname overleed hij.
Enkele dagen daarna overleed er een andere gast.
Met haar heb ik mogen meemaken, dat zij wel de tijd
heeft gekregen om bij ons in het hospice haar leven
in alle rust af te sluiten en zich voor te bereiden op
haar overlijden.
Zo verschillend kan het zijn en dat maakt het werken
in ons hospice zo bijzonder.
Dineke Molenaar

Schilderen appartementen
Alle appartementen en een deel van de andere ruimtes
in het hospice hebben een opfrisbeurt gehad en zijn
volledig opnieuw geschilderd. Schildersbedrijf van den
Berg in Houten heeft belangeloos 1 dag 2 schilders
ingezet, wat een mooi gebaar van hen. Vele handen
maken licht werk en wat is er hard gewerkt! Leeghalen,
schoonmaken, schilderen en weer inrichten, het leek
wel een voorjaarsschoonmaak, we waren er vroeg bij
dit jaar.
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Nieuwe verpleegkundigen Deepa en Eefke
Het is leuk om wat meer te weten van de verpleegkundigen die bij het hospice werken. In deze nieuwsbrief stellen
we er twee aan u voor.

Deepa Rebel (spreek uit als Diepa) werkt
sinds mei 2018 bij ons hospice, meestal 1
dag in de week. Daarnaast werkt ze als
instructeur verpleegtechnische vaardigheden en beheerder skills-lab bij de
Hogeschool Utrecht. Een skills-lab is een
vaardigheidscentrum, waar studenten hun
verpleegtechnische vaardigheden kunnen
oefenen.
Deepa woont met haar man en twee kinderen ruim 13 jaar in Houten. De dochter van
11 zit in groep 8 en de zoon van 9 in groep 5.
Deepa is 39 jaar.
Deepa’s hobby’s zijn: leuke dingen doen met
haar gezin en met vrienden, borrelen, spelletjes doen en geo-cachen (op zoek naar
een schat). Sport is geen hobby, maar
nuttig. Dat doet ze dus ook.
Ze heeft als verpleegkundige in het Meander Ziekenhuis gewerkt en in het UMC. Het
leek haar leuk om betrokken te zijn bij de
opleiding van nieuwe verpleegkundigen en
toen haar afdeling bij het UMC werd opgeheven is ze overgestapt naar de Hoge-

school Utrecht. Heel leuk, maar ze miste
toch de patiëntenzorg.
Ze heeft heel bewust de keuze voor het
werken in een hospice gemaakt. “Het is
mooi om in de laatste fase van iemands
leven iets voor iemand te kunnen betekenen. In praktische zin, maar zeker ook op
andere vlakken”, vertelt Deepa. De combinatie met lesgeven is leuk.
Het bevalt Deepa goed in het hospice.
Er heerst meestal rust, zodat je tijd hebt
voor de gasten en dat is fijn. Werken bij een
hospice heeft een bijzondere dimensie.
“Het is wel goed om wat levenservaring te
hebben voordat je dit gaat doen”, zegt
Deepa.
Eefke Millenaar werkt sinds oktober 2018 in
ons hospice. Ze is invalkracht. Het aantal
uren dat ze werkt is afhankelijk van wat
nodig is en van wat ze kan doen.
Eefke is geboren in Den Bosch. Daar heeft
ze 25 jaar gewoond en is daarna voor het
werk van haar man in 1989 verhuisd naar

Haarlem. Daar zijn hun twee zoons geboren.
Sinds 1995 wonen ze in Houten, met veel
plezier.
Eefke heeft als hobby’s tuinieren en tijd
besteden aan familie en vrienden.
Ze heeft in ziekenhuizen in Den Bosch en
Haarlem gewerkt. Daarna is ze in de thuiszorg gaan werken en geeft inmiddels
alweer 19 jaar zorg aan chronisch zieken en
ouderen in verpleeghuizen en woonzorgcentra.
“Het werken in ons hospice voelt als een
verrijking. Er heerst een fijne sfeer van
warmte en geborgenheid. De vele vrijwilligers doen samen met de beroepskrachten
alles wat in hun vermogen ligt voor de
gasten en hun naasten. Dat is bijzonder om
mee te maken en het geeft veel voldoening
om op deze manier te werken.”
Eefke hoopt nog lang in ons hospice te
kunnen werken.
Phia Bruggink
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Over de Week van het Hospice
Inmiddels is ‘de Week van het Hospice’ een begrip in de Houtense gemeenschap en een jaarlijks terugkerend
evenement om je op te verheugen. Hoog tijd om de mensen achter de activiteiten beter te leren kennen.
Al jaren staan de mensen van de Lions Club Houten, de Rotary Club Houten en Rotary Club Houten Castellum en
JCI Kromme Rijn (Junior Chamber Iternational) garant voor een enthousiaste organisatie van de ‘Week’.
Van links naar rechts:
Eline Uijtewaal, JCI Kromme Rijn
Niek Kuster, Rotary Houten
Hanne Vos, RvT
Jeroen Baars, JCI Kromme Rijn
Bart de Lange, Rotary Houten
Arjan van de Groot, Lions
Ronald Groenewold, Rotary
Castellum
Josje van Dijk, Vrienden
Michel Tombroek, Rotary Houten

Michel Tombroek is organisator van het
eerste uur. Op ‘de heilige grond’ in zijn
kantoor waar het allemaal begonnen is, had
ik een geweldig leerzaam gesprek met hem.
In 2010 werd het initiatief genomen om
activiteiten te organiseren voor een nog te
realiseren hospice, met drie duidelijke
hoofddoelen voor ogen: bekendheid,
vrijwilligers en geld.
De eerste ‘de Week van het Hospice’ vond
plaats in 2011 en zodoende zal bij de versie
van 2021 al het tweede lustrum gevierd
worden.

Deze mensen hebben ervoor gezorgd dat dit
evenement een niet meer weg te denken
succesvolle activiteit in Houten is geworden, waardoor het hospice financieel stevig
wordt ondersteund in haar functioneren.
Maar minstens zo belangrijk, daar waar
vroeger een hospice als eng werd ervaren,
is nu het beeld gekanteld naar een prettige
omgeving waar het leven gevierd wordt
zolang het nog kan.
Ook dat is het merkbare gevolg van het
steeds onder de aandacht brengen van ons
huis met daarbij de uitnodigingen om je op

een of andere aangename manier in te
spannen voor het goede doel.
De fietstochten zijn er al vanaf het eerste
uur, georganiseerd in samenwerking met
de Wielertourclub Houten.
Proef het Rond is een voorbeeld van de
laatste twee jaar, waarvoor zoveel animo
was dat er een wachtlijst ontstond!
En niet onbelangrijk, de loterij waarbij het
verkopen van loten een feest is geworden
omdat er zelfs naar loten gevraagd wordt.
Maar dat is geen wonder als je naar de
prijzen kijkt die de Houtense middenstand
ter beschikking stelt. Zo kunnen gelukkige
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prijswinnaars al jaren aanschuiven in
Restaurant Kasteel Heemstede voor een
sterrendiner.
Alle opbrengsten zijn voor een, vooraf door
het hospice, gekozen doel bestemd. Dat is
een prima formule, iedereen die bijdraagt
weet waarvoor zijn gift bestemd is.
Zo zijn er tal van hulpmiddelen verworven
die bijdragen aan de beste zorg voor onze
gasten.
Bezoekers van het hospice ervaren steeds
weer hoe aangenaam het verblijf van hun
dierbaren is. Dankzij de vele vrijwilligers,
maar zeker ook dankzij de minder zichtbare
tientallen enthousiastelingen in de werkgroepen van ‘de Week van het Hospice’.
Zij gaan er ongetwijfeld voor zorgen dat ook
het tienjarig bestaan van het hospice in
2021 een daverend feest gaat worden. Het
hospice, maar ook Houten mag zich rijk
rekenen met deze mensen die met zo’n inzet
en resultaten de gemeenschap ondersteunen.
Jan Laval

VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG

Vaak horen we: ‘had ik maar geweten dat ze
er zijn, dan had ik ze eerder ingezet’. Het is
belangrijk dat mensen weten dat er vrijwilligers in de palliatieve zorg zijn en ingezet
kunnen worden. De VPTZ heeft een filmpje
gemaakt om dit te belichten, want samen
kunnen we van betekenis zijn in de laatste
levensfase.
https://www.youtube.com/watch?v=PZtpH
oXIhb4&feature=youtu.be
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Radio M
“Wat is een hospice precies, wanneer kom je daar terecht”, dat waren vragen
die Radio M stelde in het radioprogramma “aan tafel” aan zorgvrijwilliger
Bert Koopmanschap en één van de coördinatoren Johanna Castrop. Een
mooie gelegenheid om te vertellen over de zorg en begeleiding van gasten
en hun naasten in Hospice Kromme Rijnstreek en hoe bijzonder het is
daaraan bij te dragen.
Het linkje waarop het interview te horen is
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/
aan-tafel/20190306-1200/

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.hospice-krommerijn.nl
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Johanna Castrop, Jan Laval, Hanneke Groot
Roessink, Dineke Molenaar, Phia Bruggink en
Lien Nikken
Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

Soto en een quiche
Hoe fijn is het om iets te kunnen doen en te
betekenen!
Een lieve vriendin van één van onze gasten
heeft heerlijke soto gemaakt en later ook
nog een lekker quiche. Wat hebben zij daar
beiden van genoten.
Het lekkers was niet alleen voor haar vriendin maar voor alle gasten in het hospice.
Dit zijn “geniet momenten” die van grote
betekenis zijn.
Heel bijzonder dat deze vriendin op haar
manier een mooie herinnering heeft kunnen
maken. Gelukkig zijn er nog veel manieren

SAMEN KUNNEN WE
VAN BETEKENIS ZIJN.
om voor elkaar van betekenis te zijn.
Deze warme “geniet momenten” zijn
belangrijk voor iedereen.

Voor het ontvangen van de digitale
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden op de
website www.hospice-krommerijn.nl

