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Nieuwe coördinator Anja
Per 16 september 2019 is er een nieuwe coördinator in dienst getreden.
In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.

“Als je
vertrouwd
raakt met de
dood, geeft dat
moed om te
leven.”
U leest het drieëndertigste nummer (van de
negende 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.

Aangenaam! Mijn naam is Anja van der Starre en ik werk sinds kort als hospicecoördinator
naast Johanna Castrop. Mijn werkdagen zijn in principe dinsdag, donderdag en vrijdag.
Van oorsprong ben ik communicatieadviseur. In die functie heb ik o.a. bij de bibliotheek in
Rotterdam en een woningcorporatie in Dordrecht gewerkt. Ervaringen in mijn privéleven
bewogen me er in 2009 toe het roer drastisch om te gooien. In mijn hart groeide het verlan
gen naar zinvol werk in een omgeving waar (kwetsbare) mensen echt centraal staan.
Vervolg op pagina 2 >
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> Vervolg van pagina 1: Nieuwe coördinator Anja

BLOEMEN IN HET HOSPICE
Veel van onze gasten en het bezoek praten over de
mooie boeketten die in het hospice staan. Sommigen
vragen zelfs welke bloemist de bloemen verzorgt. Het
wordt, gezien deze complimenten, tijd om kennis te
maken met de dames die ervoor zorgen dat iedere week
verse boeketten het hospice opfleuren. Drie vrijwilli
gers die naast de zorg voor de gasten ook zorgen voor
de bloemen: Marijanne de Goeij, Marian Sturkenboom
en Anneke van de Leemkolk. Alle drie hebben een ach
tergrond met bloemen.
Periodiek komen ze bij
elkaar en wordt het
rooster besproken wie
de bloemen gaat verzor
gen. Rekening wordt
gehouden met vakanties,
vervanging bij afwezig
heid en thema’s worden
besproken. Hierbij moet
je denken aan herfst,
Kerst, voorjaar en Pasen,
zelfs koningsdag krijgt speciale aandacht.
Wekelijks worden verse bloemen gekocht bij
Tuincentrum de Schouw, sponsor van het hospice.
Voordeel is dat tegenwoordig bloemen per stuk
gekocht kunnen worden waardoor mooie bonte
boeketten gemaakt kunnen worden. Eenieder is
vrij om te kiezen welke bloemen gekocht gaan
worden als ze maar binnen het afgesproken budget
blijven. De dames vinden het extra fijn dat het
hospice nu over een pluktuin beschikt. De tuinvrijwil
ligers hebben gezorgd dat mooie veldboeketten geplukt
kunnen worden uit de tuin van het hospice.
Marijanne de Goeij werkt ruim zeven en half jaar als
vrijwilliger bij het hospice en zorgt al zeven jaar voor de
bloemen in het hospice. Zij is het aanspreekpunt en
coördineert de bloemenverzorging. Marijanne heeft
jaren geleden gewerkt in een bloemenzaak in Lexmond.
Anneke is nu ruim 2 jaar vrijwilliger bij het hospice.
Totdat Anneke kinderen kreeg werkte zij in een
bloemenzaak aan het Plein in Houten. Bloemen hebben
altijd haar aandacht gehouden en ze vindt het daarom
fijn om dit voor het hospice te mogen doen.
Marian Sturkenboom is nu 3 jaar actief bij het hospice
en heeft in het verleden gewerkt bij Tuincentrum de
Schouw. Zij praat met kennis over bloemen en is
enthousiast over het verzorgen van de bloemen in het
hospice.
Het hospice is blij met deze creatieve vrijwilligers.
Herman Gademan

Ik ben toen als coördinator in hospice De Patio in Dordrecht gaan
werken en dat heb ik ruim zes jaar met veel aandacht en voldoening
gedaan. Daarna ben ik als coördinator zorg in het Babyhuis in Dord
recht werkzaam geweest; een instelling waar kwetsbare moeders
(hoogzwanger of net bevallen) tijdelijk worden opgevangen en
begeleid. De laatste anderhalf jaar werkte ik als vrijwilligerscoördi
nator bij de Stichting Welzijn Capelle. Daar stuurde ik vrijwilligers
aan die kwetsbare inwoners van Capelle aan den IJssel ondersteu
nen bij hun administratie/financiën (veelal schuldenproblematiek).
Hoewel mijn laatste twee banen beslist de moeite waard waren,
miste ik steeds de palliatief terminale zorg. Daarom besloot ik via
het Landelijk E xpertisecentrum Sterven een studie tot stervensbe
geleider op te pakken. Die studie heb ik vorig jaar zomer afgerond.
En nu ben ik dus terug in de werkomgeving waar ik het allerliefst
ben: in een hospice!
Zowel de sollicitatieprocedure als de inwerkperiode heb ik als
inspirerend ervaren. Mijn indruk is dat er in hospice Kromme Rijn
streek een hecht team met elkaar werkt aan de best mogelijke zorg
voor de gasten. Dat geldt niet alleen voor de vrijwilligers en de
verpleegkundigen, maar ook voor de mensen van
het bestuur heb ik gemerkt. Vanuit per
soonlijke ervaring weegt dit voor mij
erg zwaar. Goede zorg aan de
gasten moet altijd centraal
staan in plaats van regeltjes,
procedures en/of ego’s. Ik ga
er vanuit dat ik als coördina
tor samen met Johanna
mijn steentje kan bijdragen
aan een efficiënte en soe
pele manier van (samen)
werken in dit prachtige
hospice waarin ik me vanaf
dag één op mijn plek voelde.
Privé woon ik samen met mijn lief
Dick op een heerlijke locatie in
Sliedrecht aan de rivier de Merwede. Onze
kinderen (mijn dochter en zijn twee zoons) zijn inmiddels volwassen
en de deur uit. Mijn hobby’s zijn reizen, lezen en schrijven. Als
parttime schrijfcoach begeleid ik o.a. mensen die met een rouw
proces te maken hebben. Verder heb ik een meer dan gemiddelde
belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog, dit vooral vanwege
het feit dat mijn vader op 16 mei 1944 als gijzelaar bij een grote
vergeldingsrazzia in Sliedrecht en omstreken is opgepakt. Over
oorzaak, aanleiding en gevolgen van deze razzia heb ik een website
gemaakt; www.merwedegijzelaars.nl. Tot zover deze korte kennis
making. Graag tot ziens!
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NIEUW BESTUURSLID HARRIE VAN DONK:

‘Duurzaamheid speelt grote rol’
Als eigenaar van het gebouw
van het hospice heeft de Stichting
Vrienden van het Hospice onder
meer de taak om het gebouw te
beheren en onderhouden. Daarvoor
is een bestuurslid nodig, dat hiervoor
verantwoordelijk is. Sinds mei is dit
Harrie van Donk. Hij stelt zich voor.
“In het voorjaar van dit jaar ben ik benaderd
door de voorzitter van de Vrienden van het
Hospice en in mei 2019 ben ik als bestuurs
lid aangesteld als opvolger van Houke
Stobbe. Mijn naam is Harrie van Donk en ik
woon in Houten. Ik ben gehuwd en heb
twee volwassen kinderen. Ik ben al een
aantal jaren gepensioneerd, na een werk
zaam leven in het beheer en onderhoud van
wegen, waterwegen en de daarbij beho
rende bruggen, sluizen, tunnels en gebou

Harrie van Donk, geïnspireerd om een bijdrage te
leveren aan het zo belangrijke werk in het
hospice.

wen. De daarbij opgedane kennis en
ervaring komt mij nu goed van pas bij deze
taak. Goed onderhoud is niet alleen dat het
gebouw er mooi uit blijft zien. Heel belang

rijk is dat de functie van het gebouw in
stand wordt gehouden en waar mogelijk
verbeterd. Dat betekent onder andere dat
de bouwkundige staat van het gebouw op
een technisch goed niveau blijft gehand
haafd, maar ook dat de voorzieningen in het
gebouw, zoals de telefooncentrale, het
brandmeldsysteem, de verwarming, de
koeling, de watervoorziening etc. blijven
voldoen aan de daarvoor gestelde techni
sche en wettelijke eisen.
In de laatste jaren speelt duurzaamheid een
grote rol. Ook daar is al veel aan gedaan,
zoals bijvoorbeeld de verfkeuze, de toepas
sing van LED verlichting en energiezuinige
apparatuur.
In de afgelopen periode heb ik geprobeerd
mij in te werken. Ik heb daarbij veel steun
ondervonden van een groot aantal vrijwil
ligers. Elke keer als ik in het gebouw ben,
kom ik weer nieuwe vrijwilligers tegen. Wat
mij opvalt is de collegiale en gemoedelijke
sfeer, die mij in ieder geval inspireert om
een bijdrage te leveren aan het zo belang
rijke werk in het hospice.”

AANBOUW HOSPICE
De laatste weken is hard gewerkt aan de aanbouw van het hospice.
Beide besturen van het hospice besloten tot de aanbouw omdat er
extra ruimte nodig is voor de tuinspullen. Tevens is er de wens voor
een overdekte fietsenstalling.
Het resultaat is een prachtige aanbouw, ontworpen door de
architect van het hospice, Paul van Eijk, en wordt geplaatst door
aannemer DL Bouw. Behalve de realisatie van de wensen is er zelfs
nog een ruimte voor de vuilcontainers ingepland.
Het tuinteam heeft het nodige voorwerk verricht en na de bouw
zullen zij alles opnieuw inrichten.
Complimenten voor allen!
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ALTERNATIEF BERGING
TE BOUWEN BERGINGEN EN FIETSENSTALLING BIJ HOSPICE KROMME RIJNSTREEK TE HOUTEN
I.O.V. STICHTING VRIENDEN VAN HOSPICE KROMME RIJNSTREEK
W: 1821 DATUM: 29.05.2018

DUURZAAMHEID

Paul Architectuur
Rijnpolder 53
m: 06 53 17 88 07
@: info@paularchitectuur.nl
i: www.paularchitectuur.nl

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij het hospice. Zowel in het groot als in het klein
wordt hier aandacht aan geschonken. Eén van de voorbeelden is de plastic zakjes die
gebruikt werden voor de was van de gasten. Deze zijn in de ban gedaan en daarvoor in de
plaats zijn nu wasbare zakjes (zie foto) gekomen.
Verpleegkundige Yvonne Jongeling vertelt: “Het idee van wasbare zakjes kwam van
Johanna. We hebben eerst op internet gekeken wat er op dat gebied te koop is. Dat vond ik
allemaal niets en daardoor kwam ik op het idee om een douchegordijn te kopen en daarvan
een groot aantal zakjes te naaien. De familie neemt deze nu mee naar huis en brengt ze ook
weer terug bij het hospice.”
Het onderwerp duurzaamheid wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief!
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Een nieuwe website www.hospicekrommerijnstreek.nl
Communicatie is in iedere organisatie een belangrijk aandachtspunt. Het kan altijd beter. In deze tijd, met alle auto
matiseringsmogelijkheden, ligt het voor de hand om de website daarbij te gebruiken. Toen Jan Laval in het bestuur
kwam als bestuurslid Communicatie heeft hij het initiatief genomen om een nieuwe website te gaan ontwikkelen.

De oude website gaf vooral informatie,
aan mogelijke gasten, aan vrijwilligers, aan
sponsoren en anderen die in het hospice
geïnteresseerd zijn. Er was weinig moge
lijkheid voor communicatie.
Samen met Eric Verbeek van VIP Web
design heeft Jan Laval de eerste opzet voor
de nieuwe website aangepakt. Ik (Phia
Bruggink) ben later bij deze twee aange
schoven. Jan heeft een automatiserings
achtergrond en bijt zich als een terriër vast
in problemen die hij tegenkomt bij de
opbouw van de nieuwe website. Het lukt
altijd. Ik heb gewerkt bij de automatise

ringsafdeling van Sanquin (de voormalige
bloedbanken). Daar hield ik me bezig met
kwaliteitsmanagement. Bij de nieuwe web
site kijk ik vooral naar de inhoud: staat alles
erop? Is het goed te vinden? Staan er geen
fouten in? Etc. Etc. Jan en ik vullen elkaar
goed aan. Inmiddels heb ik ook de nodige
technische trucjes van Jan en Eric geleerd.
De nieuwe website is in eerste opzet klaar.
De teksten zijn wat aangepast, maar komen
voor een groot deel van de oude website.
Een groot voordeel van de nieuwe website
is, dat je deze kunt bekijken op je tablet en

mobiele telefoon. Daar was de oude web
site niet geschikt voor.
In de statistiek van de website is te zien dat
de meeste mensen dit ook doen.
Er worden nieuwtjes geplaatst onder
“Nieuws” in de bovenbalk. Dat nieuws is
voor iedereen die op de website kijkt
zichtbaar.
Nieuw is het communicatiedeel. In de
onderbalk kun je inloggen als vrijwilliger.
In de bovenbalk staan dan onder “vrijwil
ligers” nieuwtjes die alleen voor de vrijwil
ligers te zien zijn. Voor de verschillende
groepen vrijwilligers kunnen berichten
worden geplaatst. Dit deel moet zich nog
verder ontwikkelen.
Het is de bedoeling dat de website een
belangrijk communicatiemiddel wordt,
naast de persoonlijke contacten natuurlijk.
Geen schriftjes meer, geen losse briefjes.
Geen risico dat belangrijke mededelingen
weg raken of in verkeerde handen komen.
We hopen dat jullie allemaal gebruik gaan
maken van deze nieuwe website.
Als jullie adviezen hebben, voor verbete
ring, aanvulling of anderszins: laat het ons
weten:
j.laval@ziggo.nl, phia.bruggink@kpnmail.nl
of via onze coördinatoren.
www.hospicekrommerijnstreek.nl
Phia Bruggink
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De interieurarchitect Fem Lucassen
Het hospice is nu 8 jaar operationeel, het is
tijd voor aanpassingen en vervanging van
meubilair. De afgelopen tijd hebben al
diverse kleine aanpassingen plaatsgevon
den. Denk daarbij aan de slaapgelegenheid
voor vrijwilligers, plaatsing airco enz.
Nu staat het hospice voor wat grote zicht
bare veranderingen. Het hospice wordt
daarbij geadviseerd door Fem Lucassen,
binnenhuisarchitect uit Houten. De redactie
vond dit een goed moment om eens nader
kennis met haar te maken.
Fem woont in Houten, is binnenhuisarchi
tect en samen met haar zuster eigenaar van
Böhmer Project BV. Dat bedrijf hebben zij
enkele jaren geleden van hun ouders over
genomen.

Het bedrijf is gevestigd in Dronten waar ook
de werkplaats is.
Fem is via een medewerkster van het
hospice met ons in contact gekomen. Zij
adviseert belangeloos het hospice over de
herinrichting van de woonkamer, de keuken
en overige zaken. Daarbij kijkt zij ook of het
mogelijk is om bestaande meubelen te
hergebruiken. Hierdoor kunnen de kosten
van de herinrichting gedrukt worden. Niet
alleen bij het hospice past Fem deze werk
wijze toe, ze doet dit ook zoveel mogelijk bij
haar opdrachten voor het bedrijfsleven of
particulieren.
Fem schetst haar advies en laat daarbij de
verschillende mogelijkheden zien, rekening
houdend met de wensen van het hospice en

FOTOCOLLAGE BBQ VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019

de gasten die gebruik gaan maken van de
meubelen en keuken. Daarbij houdt zij reke
ning met de kleur en de sfeer die past bij het
hospice. Een extra voordeel is dat Böhmer
Project BV maatwerk kan leveren omdat zij
beschikken over een eigen werkplaats waar
nieuwe meubelen gemaakt kunnen worden
maar ook bestaande meubelen een tweede
leven kunnen krijgen.
Binnenkort gaat Fem met enkele medewer
kers van het hospice naar een beurs om te
kijken naar de diverse mogelijkheden.
Wij zijn benieuwd naar de schetsen en de
keuzes die gemaakt worden.
Herman Gademan
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Inloopmiddag zaterdag 12 oktober 2019
Op zaterdag 12 oktober a.s. is het de Internationale dag van de palliatieve
zorg. Op deze dag wordt aandacht besteed aan de zorg die geboden wordt
aan mensen die niet meer kunnen genezen. Diverse organisaties en instan
ties geven informatie over de mogelijkheden die er zijn om een zo goed
mogelijke kwaliteit van leven tot het einde te behouden.

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

Op deze dag zetten ook wij onze deuren
open en heten iedereen die een kijkje wil
nemen in ons hospice van harte welkom.
We leiden belangstellenden rond onder het
genot van een kop koffie of thee, met iets
lekkers, gemaakt door onze kookvrijwilli
gers. Graag vertellen we wat wij doen om
van betekenis te zijn voor mensen die onge
neeslijk ziek zijn en voor hun naasten.
Verder laten we door middel van een diapre
sentatie zien hoe het is om te werken en te
verblijven in ons hospice en kunt u de sfeer
proeven in ons huis in het hart van Houten.
Doel van deze inloopmiddag is enerzijds om

belangstellenden te enthousiasmeren ons
vrijwilligersteam te komen versterken.
Er zijn uiteraard zorg- en kookvrijwilligers
aanwezig om u van alles te vertellen over
het werken in een hospice.
Daarnaast is deze middag ook bedoeld voor
iedereen die gewoon een kijkje wil komen
nemen.
Dus wilt u zien, horen en ervaren wat ons
hospice te bieden heeft of wat u als vrijwil
liger voor ons zou kunnen doen? Dan nodi
gen wij u van harte uit om op zaterdag 12
oktober aanstaande, tussen 13:30 en 15:30
uur een kijkje te komen nemen.

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, Herman
Gademan, Dilia van Dijk, Phia Bruggink,
Jan Laval en Lien Nikken
Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

ALVAST EEN
WARM WELKOM
NIEUWE COLLEGA
VRIJWILLIGER!
Voor het ontvangen van de digitale
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden
op de website:
www.hospicekrommerijnstreek.nl

