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‘AFSCHEID VAN
DRIE KANJERS’

U leest het vijftiende nummer (van de
vijfde 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.

Het bestuur van Hospice Kromme Rijnstreek: v.l.n.r. Lex Goudswaard (voorzitter), Han Langemeijer (PR en
Communicatie), Evelien Mauser (medische zaken), Ineke Rohaan (secretaris) en Hein Hanrath (penningmeester).

Scheidende en nieuwe bestuursleden
Onlangs hebben drie bestuursleden afscheid genomen van hun bestuursfuncties. Annemiek Reijnders heeft veel werk verzet voor de Stichting
Vrienden van het Hospice. Zij was vanaf het begin bij het hospice betrokken
en heeft zich met tomeloze energie onder meer voor alle edities van
De Week van het Hospice ingezet.
Rob van der Steenhoven is gestart in november 2008 als penningmeester
van het Hospice-in-oprichting. Er was veel werk te doen: opzetten boek
houding, contacten met banken en de belastingdienst, later het begeleiden
van de overgang naar een nieuwe zorgaanbieder (van Zorgspectrum naar
Buurtzorg). Rob heeft ook een periode de secretarisfunctie vervuld. Na twee
zittingsperiodes heeft hij zijn functie per 1 november jl. neergelegd.
Annemieke Teule was ook actief vanaf ‘het eerste uur’. Zij heeft zes jaar lang
met veel inzet de PR-taken verricht, contacten met de pers gehad, de website en de huisstijl opgezet en beheerd en was lid van de redactiecommissie.
Ze was betrokken bij veel evenementen o.a. de jaarlijkse Week van het
Hospice, de Open Dagen van het Hospice en Meet & Match.
Het Hospice is deze drie kanjers zeer e rkentelijk voor hun grote inzet.
Bedankt Annemieke, Rob en Annemiek voor alles wat jullie voor het Hospice
betekend hebben!
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VERVOLG VAN VOORPAGINA
C OL U M N

‘IK EN HET HOSPICE’
Ik ben vanaf het begin bij het hospice betrokken en heb al veel gasten mogen verzorgen.
Iedere gast maakt altijd indruk en met de één
heb je een nauwere band dan met een ander.
Sommige gasten vinden het heerlijk als je een
poos bij hen gaat zitten om een praatje te
maken terwijl een ander meer privacy wil en
andere behoeften heeft.
Over één gast zou ik graag iets met jullie
willen delen: A, een zeer jonge moeder (28
jaar), haar twee zoontjes en haar man, J.
Toen zij werd aangekondigd raakte mij de
situatie al. Ik ben zelf moeder van drie kinderen en heb een geweldige man. Het komt
ineens heel dichtbij als een gast zo jong is.
Een jonge moeder is onmisbaar.
Tijdens het verblijf zag ik een zeer liefdevol
gezin, een echtgenoot die alles voor zijn
vrouw deed en altijd naast haar stond. Ze
straalden liefde voor elkaar en hun zoontjes
uit. Daarbij kregen ze door hun geloof veel
kracht. Dit geloof deel ik met hen en dat
maakt dat je elkaar beter begrijpt. Het sterven
betekent voor een gelovige niet het einde,
maar een begin van het eeuwige leven.
Wat mij raakte was dat A en J per dag leefden,
ze haalden het positieve uit iedere dag. Ze
lachten, huilden en baden samen. Genoten
van de momenten waarop ze als gezin bij
elkaar waren. Daardoor kon het verdriet soms
ook even op de achtergrond geplaatst worden.
Ik heb de laatste drie nachten van haar leven
intensief voor A mogen zorgen. Zij was niet
bang om te sterven, omdat ze wist dat ze naar
God zou gaan, haar beste vriend, en dat ze op
een dag haar man en zoontjes weer terug zal
zien. Dat bood haar veel troost, maar het
loslaten van haar man en kinderen was erg
moeilijk en daar was ze bang voor.
Tot vlak voor haar overlijden heb ik nog
contact gehad met haar. Ze is heel rustig uit
dit leven weggegleden in de armen van haar
liefhebbende man.
Wat ik ook tijdens dit verblijf weer heb mogen
ervaren is hoe belangrijk het hospice is
geweest. Het was een plek waar men zich
“thuis” voelde, waar gelogeerd en meegegeten kon worden. Zelfs een plek waar hun
oudste zoontje kon blijven logeren. Ook dat
raakt me, dat er zoveel mensen zijn die hun
liefde en tijd willen inzetten voor de ander.
Harma Smit

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Hein Hanrath, secretaris vanaf 1 januari
2013, is per 1 november 2014 de nieuwe
penningmeester. Ineke Rohaan is vanaf 1
december 2014 secretaris en per 1 februari
jl. is Han Langemeijer bestuurslid voor PR,
communicatie en het beheer van de website. De redactie stelt Ineke en Han graag
aan u voor:
Vertel eens iets over jezelf?
Ineke: Ik was directiesecretaresse in de
gezondheidszorg (kinderrevalidatiezorg en
ouderenzorg). Van 2010 tot augustus 2014
(mijn pensioendatum) was ik secretaris van
een grote cliëntenraad. In mijn vrije tijd doe
ik al vele jaren vrijwilligerswerk binnen een
landelijke patiëntenvereniging, eerst in
bestuursfuncties en sinds negen jaar als
docent (voorlichting en deskundigheidsbevordering). Daarnaast ben ik vogelaar, zing
ik in een klassiek koor, fiets ik graag lange
afstanden en vind je me vaak in de tuin.
Han: Mijn hele werkzame leven heb ik in de
gezondheidszorg gewerkt. Ik heb de
opleiding voor de psychiatrische en
algemene verpleging gedaan. In 1973 ben ik
medicijnen gaan studeren met specialisatie
anesthesiologie. Na jaren hierin gewerkt te
hebben, heb ik een opleiding conflictbemiddeling gevolgd en ben een aantal
jaren mediator geweest. Ook ben ik al
geruime tijd actief in divers vrijwilligerswerk.

Hoe kwam je bij het hospice terecht?
Ineke: Ik ben drie jaar zorgvrijwilliger
geweest in het hospice en de missie en
visie van het h ospice spreken mij erg aan.
In augustus 2014 heb ik gesolliciteerd naar
de functie van bestuurssecretaris. Het
voordeel is, dat ik de organisatie ‘van
binnenuit’ goed ken.
Han: Via een vriendin hoorde ik over het
Hospice Kromme Rijnstreek. Nu ik mijn
betaalde werk bijna geheel heb afgebouwd,
is er meer ruimte voor andere zaken en het
hospice vind ik een prachtige instelling.
Wat ga je binnen het bestuur doen?
Ineke: Ik ben per 1 december 2014 secretaris geworden.
Han: Ik heb de taak van PR, Communicatie
en websitebeheer op mij genomen.
Wat zou je graag willen bereiken?
Ineke: Ik wil heel graag mijn bijdrage
leveren aan optimale randvoorwaarden
voor uitvoering van het beleid. Een prettige werksfeer en goede afspraken voor
medewerkers en vrijwilligers vind ik
essentieel. Ik heb heel veel zin in mijn
nieuwe functie!
Han: De zorgvrijwilligers en vaste krachten
van het hospice zijn degenen die het werk
doen. Wanneer ik daaraan mijn steentje
kan bijdragen, is mijn doel bereikt.

VACATURES
In het hospice in Houten begeleiden, ondersteunen en verzorgen we vier gasten in de
laatste fase van hun leven. Voor ons team van meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers
zoeken we:
• Zorgvrijwilligers: je verleent directe zorg aan onze gasten in samenwerking met een
collega en de verpleegkundige.
• Huishoudelijke vrijwilligers: je zorgt voor een schone en frisse woonomgeving.
• Vrijwilliger ICT systeembeheerder: samen met een andere systeembeheerder zorg je
voor een veilige en betrouwbare ICT-omgeving/netwerk. Met vragen en problemen
kunnen we bij jullie terecht. We zoeken iemand met: basiskennis netwerken, basiskennis VMware Esx(i), goede kennis van Windows server (2012), Windows AD enz. en een
goede kennis van Windows 7/8.
Wil jij verrijkend vrijwilligerswerk doen dat er toe doet? Neem dan contact op met
Johanna Castrop of Katja Versluis, tel. 030-2567990 of stuur een mail naar:
info@hospice-krommerijn.nl
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Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie 2015

Op 16 januari jl. kwamen alle betrokkenen van het
hospice bij elkaar voor de Nieuwjaarsreceptie. In
café restaurant De Engel was het een gezellige
drukte, want veel vrijwilligers, bestuursleden en
medewerkers wensten elkaar alle goeds voor het
komende jaar. Met een drankje en een hapje werd
die avond ook afscheid genomen van drie bestuurs
leden van het eerste uur: Annemiek Reijnders
(bestuurslid van De Vrienden van het Hospice
Kromme R ijnstreek), A nnemieke Teule en Rob van der
Steenhoven (beiden bestuursleden van de operatio
nele stichting). A nnemiek, A nnemieke en Rob hebben
zich enorm ingespannen voor het hospice en hun
inzet en betrokkenheid is van grote waarde geweest

voor het hospice en de gasten die wij mogen
verzorgen. Frank Sturkenboom, voorzitter van de Raad
van Toezicht, hield een toespraak waarin hij met name
aandacht gaf aan het werk en de enorme betrokken

heid van alle vrijwilligers van het hospice. Het maakte
indruk dat hij vermeldde dat er ook persoonlijke
verliezen waren bij de vrijwilligers in het afgelopen
jaar: overlijden, ziekte of andere zorgen.

Complementaire zorg in het hospice
“In de dagelijkse zorg voor de gast in het
hospice is het voor verpleegkundigen
steeds weer een afstemmen, aanvoelen en
ontdekken wat op een bepaald moment
voor een specifieke gast helpend is. Het is
fijn om ook keuzes uit de complementaire
zorg te kunnen aanbieden”, zo omschrijft
Eeke Helder de betekenis van complementaire zorg voor de gasten van het hospice.
Zij is op maandag 26 januari j.l. samen met
Jean Anten aanwezig om een groep van
10 vrijwilligers een vervolgcursus te geven
over hand- en voetmassage.
Jean heeft de 3-jarige opleiding voor voetreflexzone therapeut in 2002 afgerond. Met
veel enthousiasme vertelt zij, met behulp
van een vertoning van een DVD, de verschillende grepen die van belang zijn bij het
geven van hand- en voetmassage. Deze
massage kan gebruikt worden als therapie,
maar wordt in het hospice alleen gegeven
als ontspanningsmassage.
Jean geeft aan dat een ontspannende

 assage altijd positief is. Het lichaam
m
ontspant zich wat vermindering van de
pijnbeleving geeft en kan ook een gevoel
van welbehagen geven. De ontspanning kan
zelfs zo groot zijn dat de gast in slaap valt.
Nu we theoretisch alle ins en outs van Jean
hebben gehoord mogen we het in praktijk
gaan brengen. In tweetallen gaan we de
geleerde stof onder leiding van Jean uitvoeren. Een van beiden op de ligstoel en de
ander gaat de massage geven. Kennis
maken met de voet en/of hand van de ander

is de start van de massage. En dan wordt
greep voor greep geoefend. Ervaringen
kunnen gelijk gedeeld worden met elkaar.
Voor degene die op de stoel ligt en voor
degene die de massage uitvoert is het
verrassend om te zien wat de massage met
je doet. Goed om dit te ervaren.
Terwijl we aan het oefenen zijn, wordt door
Jean opgelet of we het doen zoals de
bedoeling is. Zij geeft met nadruk aan dat
een ontspanningsmassage niet hoeft te
bestaan uit perfecte grepen, maar allereerst fijn moet zijn voor de gast. Denk goed
om je houding en let goed op de gast.
Bedenk dat massage geven in de grond
betekent: “Zorgen voor de ander”. Als je dit
bedenkt, doe je het nooit verkeerd.
Andere complementaire zorg die we nu al
kunnen bieden zijn warmtepakkingen en
pittenkussens. In de toekomst zal er door de
verpleegkundigen een cursus aromazorg
gevolgd gaan worden Jean en Eeke, dank
voor deze bijzondere avond!
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‘Maar dat lust ik wel...’
‘Maar dat lust ik
wel...’, waren de
woorden van een
gast in het hospice
met kerstmis toen ze
de mooie taart van Désirée Roomer zag.
Deze gast had al twee dagen niets meer
gegeten, maar ging overstag bij het zien van
de taart.
Sinds enige tijd krijgt het hospice geheel
belangeloos één of twee overheerlijke
taarten bij hoogtijdagen zoals moederdag,
vaderdag en kerst. Zowel de gasten, familie, verpleegkundigen als de vrijwilligers
genieten van dit lekkers, dat duidelijk met
grote zorg en aandacht is bereid. De taart
ziet er niet alleen geweldig uit, maar smaakt
ook heerlijk. De taart vorig jaar tijdens het
WK was gedecoreerd met oranje voetballen. De garnering van de taart past bij de
gelegenheid waarvoor hij gemaakt is.
Désirée draagt het hospice een warm hart
toe. Om met haar eigen woorden te spreken, vindt ze het “machtig mooi” dat het
hospice bestaat, waarin gasten in alle rust,
veilig, goed verzorgd en in een huiselijke
sfeer de laatste levensfase kunnen doorbrengen. Zelf geeft ze aan dat ze te emotioneel is om als vrijwilligster werkzaam te

zijn. Door het bakken van taarten wil ze op
haar manier een steentje bijdragen aan het
welzijn van de gasten.
Désirée woont in Houten en ondersteunt in
haar dagelijkse leven haar echtgenoot bij
het reilen en zeilen van hun eigen installatiebedrijf. Dit vergt veel tijd. Toch vindt ze
het leuk om in haar vrije tijd zo nu en dan
taarten te bakken. Ze vertelt smakelijk over
de benodigde banketbakkersroom, de
bekende bavaroisvulling, botercrème en de
fondant die er over heen gaat. Elke taart
vraagt toch een minimale bereidingstijd van
3 uur.
Wij bedanken Désirée van harte voor deze
smakelijke taarten!

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
T. 030-256 79 90
E: info@hospice-krommerijn.nl

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
S. Groenewold
Speltoord 26
3991 XH Houten
T. 030-636 94 99
E: k.groenewold@hospice-krommerijn.nl
IBAN: NL59 RABO 0119 5889 35
Colofon
De digitale nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Hospice Kromme Rijnstreek en
Stichting Vrienden van Hospice Kromme
Rijnstreek. Voor meer info zie
www.hospice-krommerijn.nl
E-mailadres redactie:
redactie@hospice-krommerijn.nl
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Nettie Bosch, Johanna Castrop, Dilia van Dijk,
Bernadet Naber,Ineke Rohaan, Harma Smit en
Leony Terhorst
Vormgeving en druk: Drukkerij Libertas,
U trecht

NIEUWE VRIJWILLIGERS GESCHOOLD
In januari en februari hebben de nieuwe
vrijwilligers de introductiemodules 1 (kennismaking en organisatie) en 2 (communicatie) en deels module 6 (praktijk) gevolgd.
Deze bijeenkomsten zitten vol informatie
over belangrijke elementen die te maken
hebben met de zorg en begeleiding naar
onze gasten, familie en elkaar toe. Er is
ruimte voor interactie door middel van
opdrachten en oefeningen. Het is fijn dat je
elkaar op deze manier ook beter leert kennen. Gedurende het hele jaar worden er
scholingen, bijeenkomsten en workshops
georganiseerd voor alle medewerkers van
het hospice. Er is een halfjaarlijks overzicht
waarin dit allemaal terug te vinden is en

‘ERVARING EN LEREN
GAAN SAMEN IN
HOSPICE’
iedereen ontvangt een persoonlijke uitnodiging. Het is afgestemd op zowel nieuwe als
ervaren vrijwilligers. Sommige scholingsen themabijeenkomsten hebben een verplicht karakter; andere zijn vrijblijvend wat
deelname betreft. Dit wordt altijd vooraf
aangegeven.

Wilt u de digitale nieuwsbrief van
Hospice Kromme Rijnstreek ontvangen,
meldt u zich dan aan door uw e-mailadres
door te geven aan het secretariaat:
info@hospice-krommerijn.nl of via de
website: www.hospice-krommerijn.nl

