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Nieuwsbrief

Hospice Kromme Rijnstreek
Engeltjes voor Hoop
Kristel Mobach-Koldenhof (35 jaar) is sinds december 2017 een van de
gasten in het hospice. Ik praat met haar over het hospice, haar bijzondere
werk voor het goede doel en over herinneringen maken.

Ik wil graag dat mensen weten dat het
hospice niet alleen voor oude mensen is,
ook jonge mensen vinden hier een tweede
thuis. Wat fijn is aan dit hospice is dat ik
hier, zolang ik het nog kan, alle vrijheid krijg
om te doen wat ik wil. Ik kan af en toe nog
een nachtje naar huis en daar helpen ze bij.
Daar ben ik dankbaar voor.
Toen ik ziek werd ben ik op een gegeven
moment naar het Toon Hermans Huis
(inloophuis voor wie geraakt wordt door
kanker, red.) in Tiel gegaan. Daar zijn voelde
voor mij ook als thuiskomen. Er zijn altijd

U leest het zevenentwintigste 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.

mensen om mee te praten, vaak zijn er niet
eens woorden nodig om elkaar te begrijpen.
Het was een goede dagbesteding voor mij.
Meestal was ik van plan maar even te gaan,
vaak ging ik pas uren later weer naar huis.
Ik heb daar een keer een workshop gevolgd
waar we engeltjes maakten, hangertjes
voor een ketting. Dit vond ik zo leuk om te
doen dat ik er mee door ben gegaan en
maak nu niet alleen maar hangertjes maar
ook oorbellen. Al snel besloot ik ze te gaan
verkopen voor het goede doel en zo is
Engeltjes voor Hoop ontstaan. Ik heb voor
het Toon Hermans Huis € 600 opgehaald.
>

Met de roze limousine voor paleis Soestdijk
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C OL U M N

‘IK EN HET HOSPICE’
VOOR DE EERSTE KEER IN JE LEVEN
POLENTA ETEN

Lilian en Meg

Tijdens de lunch in het hospice, waarbij ook gasten en
naasten aan tafel zaten, kwam het gesprek op lekker
eten. De gasten vinden het zo leuk dat ze verzoekjes in
kunnen dienen bij de koks, die dan vol enthousiasme aan
de slag gaan om er iets lekkers van te maken. Lilian vertelde
dat zij nog nooit polenta had gegeten, terwijl ze mede doordat ze veel in het buitenland heeft gereisd met haar man, al
veel gewend was te proeven en eten en dat ze dit juist ook
zo leuk vindt. Dus een nieuw verzoek was spontaan ontstaan. Het grappige was dat Lilian en een andere gast direct
opmerkten dat het niet op de vrijdag mocht, want daar stond
ook al een verzoekje voor uit, al waren ze er nog niet uit wat
ze dan wilden eten……………… een klein luxe
probleempje. Dus natuurlijk hebben we daar rekening mee
gehouden. Meg, één van de koks, gaf aan dat ze dit graag
wilde maken voor Lilian en de andere gasten, als die dat ook
wilden proeven. Zij ziet dat Lilian
enorm geniet van het lekkere
eten in het hospice en zit dan zo
heerlijk te smullen dat ze, zoals
ze het zelf noemt ‘hebberig’
wordt…….. Wat geweldig ook
dat ze nieuwe dingen wil uitproberen. Meg vindt het dan ook
fantastisch om mee te werken
aan de speciale ‘verzoeknummers’. Het zien genieten en
bijdragen aan dit soort mooie
momenten is heel waardevol en geeft voldoening. Al viel het
kopen van de polenta toch niet mee op een zondag, het blijkt
namelijk niet overal te koop te zijn. Maar het is gelukt en
samen met Lilian heeft Meg de polenta klaar gemaakt. Op
zich wel spannend, want zou het lekker zijn? Vol verwachting zat inmiddels iedereen aan tafel en gelukkig is het
antwoord daarop JA, iedereen, ook de anderen die mee
aten hebben genoten van de polenta en vooral ook van de
gezelligheid met elkaar. Meg heeft het in ieder geval nu in
haar keukenkastje staan voor het geval dat.

Nu heb ik een nieuw doel uitgekozen, Stichting Oppepper4all.
Zij vervullen wensen voor chronisch zieke mensen en hun familie en
vrienden. Zo heb ik altijd geroepen als ik nog eens een miljoen win,
dan huur ik een roze limousine en ga ik met mijn vriendinnen wat
leuks doen. Dat heeft mijn moeder onthouden en zij heeft de stichting benaderd. Op 4 januari jl. heb ik een fantastische dag gehad! We,
mijn moeder, mijn schoonzusje en 5 vriendinnen en ik, werden bij het
hospice opgehaald in een roze limousine en gingen naar paleis
Soestdijk waar we een rondleiding kregen. Zelfs op plekken waar je
normaal gesproken niet mag komen. Daarna k regen we een high tea
in De Oranjerie waar ik nog een mooie verrassing kreeg.
Mijn vriendin Jorike riep ineens: ‘he dat is die dj van Q-Music!’, het
bleek Stephan Bouwman te zijn, mijn held. Hij heeft een paar
prachtige liedjes van the Lion King gezongen en van Ed Sheeran én
ik heb een dikke knuffel van hem gekregen. Terug naar huis was
iedereen stil van alle indrukken. Ik heb zo’n fantastische dag gehad,
dat verdienen meer mensen en daarom doneer ik de opbrengsten
van de Engeltjes nu aan Oppepper4all.
Binnenkort ga ik nog een workshop engeltjes maken aan een
paar vrijwilligers van het hospice geven, ook heel bijzonder!

Kristel en Q-Music DJ Stephan Bouwman

Ik heb een prachtige herinnering gekregen en ga nog even door
met herinneringen maken in de tijd die mij nog gegeven is en ik blijf
Engeltjes maken zolang ik dat nog kan.
De Engeltjes voor Hoop zijn te koop in het hospice en wil je meer
weten over de Engeltjes voor Hoop, kijk dan op: www.facebook.
com/engeltjesvoorhoop
Tijdens het verschijnen van deze nieuwsbrief is Kristel op 3 april
overleden.

Kristel met moeder, schoonzus en vriendinnen
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Remke Perk neemt functie over van Connie Maas
NIEUWE COACH VOOR KLANKBORDGROEPEN
Nadat Connie Maas bijna vier jaar de
deelnemers van de klankbordgroepen
heeft begeleid, is Remke Perk onlangs aan
de slag gegaan als vaste begeleider van de
twee klankbordgroepen van het hospice.
De klankbordgroepen komen ongeveer zes
keer per jaar of eens in de acht weken bij
elkaar. Er zijn dan tussen de 8 en 12
personen aanwezig.
Remke stelt zich voor: “Mijn naam is Remke
Perk-Jansen, 44 jaar, woon in H
 outen,
getrouwd, geen kinderen. Ik ben werkzaam
als coach in mijn praktijk voor bewust
wording en groei (www.remkecoacht.nl).
Daarnaast ben ik werkzaam als pedagogisch medewerker in de antroposofische
kinderopvang op een groep met kinderen
van 2 tot 4 jaar.”
Het is Remkes eerste kennismaking met de
klankbordgroep en met het hospice. “Ooit
sprak ik mijn wens uit om voor een hospice
te mogen werken. Dit kwam op mijn pad,
een vorm die me goed past. Dankbaar dat ik
kan en mag bijdragen ga ik met beide
groepen graag onderweg.
Mijn kracht en uitgangspunt van werken is
het creëren van een veilige ruimte waarin

mensen zichzelf kunnen onderzoeken in
relatie tot zichzelf, de ander, werk, situaties
en dergelijke. Ik ben faciliterend aanwezig,
zorg voor een heldere structuur waarin de
groepsleden met elkaar kunnen uitwisselen
over dat wat er leeft.”
Leren van elkaar
Coördinator Katja Versluis, die in 2013 de
eerste klankbordgroep oprichtte, stimuleert
dat vrijwilligers deelnemen aan een van de
klankbordgroepen. “Het werk dat we hier
samen doen kan soms diep raken, emoties
en heftige gevoelens oproepen. De één
schudt het makkelijk van zich af, de ander
neemt het wellicht mee naar huis of heeft
vragen over een situatie. Ook de samenwerking met een grote, heel diverse groep
van vrijwilligers en verpleegkundigen kan
dingen oproepen die je bezig kunnen
houden en misschien ook spanning geven.
Wij zijn van mening dat we de vrijwilligers
ruimte moeten geven om over het werk te
kunnen praten. Daarnaast dient de structuur ook om te leren en te ontwikkelen met
en van elkaar. Deelname is niet verplicht
maar raden wij ten zeerste aan!”

Rode taart
Op kerstavond 2017 overleed onze gast Arie
Groenevelt. Hij was een bekende Houtenaar
met een befaamde historie in het vakbondswezen en de laatste jaren ook in de lokale
politiek waar hij lijstduwer was van de
P.v.d.A.
Onlangs hebben we een delegatie van deze
partij mogen ontvangen die ons de eerste
Rode Taart van 2018 kwam aanbieden als
een ode aan alle vrijwilligers.
Er werden formele dankwoorden uitgesproken en de taart verdeeld onder de aanwezige vrijwilligers.
Ons werk werd door de bezoekers zeer
gewaardeerd en inmiddels zijn er diverse
stukjes verschenen in lokale Houtense
bladen. Leuk is te horen dat Arie tot zijn
verbazing geen deprimerende sfeer in
huis aantrof en uitsprak:

”Er wordt geleefd en gelachen, je
hoeft de dood niet te ontkennen,
maar zolang het kan, zijn we wel
bezig met leven.”
Op een later tijdstip zijn de bezoekers nogmaals benaderd voor een persoonlijke noot
van de beleving van ons hospice.
Ook namens de wethouder Jocko Rensen
meldt fractievoorzitter Anneke Dubbink ons
daarover: “We zijn echt getroffen door de
positieve sfeer in het Hospice. Alle vrijwilligers zijn bezig om waardevolle dagen en
momenten voor de gasten te creëren. Ook

Remke Perk

Verdieping voor jezelf
Connie Maas heeft inmiddels al ervaren dat
ze het contact met de vrijwilligers mist.
“Het was leuk om te doen en ik heb genoten
van het onderdeel uitmaken van de betrokken en gedreven vrijwilligers, de discussies, de openheid, de wijsheid en de
warmte. Dank voor het vertrouwen en jullie
inbreng.”
Voor haar opvolgster heeft ze het volgende
advies: “Je hoeft niet veel te doen. Luister
en vertrouw op het inzicht van de vrijwilligers. Zij weten wat er speelt en wat er
nodig is. Wees niet bang om kritisch te zijn.
Loop een paar diensten mee, dan maak je
mee wat er speelt en het geeft verdieping
voor jezelf.”
.
familie en vrienden kunnen in deze laatste
fase van het leven van hun geliefden, even
hun zorgen vergeten dankzij het werk van
de vrijwilligers.
Het is ongelooflijk dat meer dan 125 vrijwilligers zich inzetten om dit allemaal mogelijk
te maken, dat vraagt héél erg veel inzet en
compassie. Natuurlijk geeft het werk ook
veel voldoening, maar hoe dan ook mogen
we in Houten heel erg blij zijn met de inzet
van deze vrijwilligers die samen het Hospice mogelijk maken.
Het Hospice voorziet in een grote behoefte,
iedereen jong en oud kan in een situatie
komen waarin verpleging thuis of in een
ziekenhuis geen optie meer is. De afgelopen
jaren hebben wat ons betreft aangetoond
dat een Hospice een bijzonder waardevolle
voorziening is in Houten.”
Op https://youtu.be/cex2U859634 is de
video van het bezoek te zien, met één van
de vrijwilligers prominent in beeld.
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In het zonnetje gezet: Marieke Hoogenboom-Gresnigt
In de feestelijk ingerichte cursusruimte van het hospice hebben we stilgestaan bij de betekenisvolle samenwerking
met onze hospice arts Marieke Hoogenboon. Na 7 jaar en met toch wel een béétje pijn in het hart draagt Marieke
het stokje nu over aan hospice arts Erica van Maanen.

Marieke (l.) en Petra

Haar betrokkenheid bij ons hospice dateert
van voor de start. Marieke dacht als specialist ouderengeneeskunde al mee over de
wijze waarop de medische zorg in het
hospice Kromme Rijnstreek vorm gegeven
zou kunnen worden. Vanaf augustus 2011
tot januari 2018 was zij, samen met collega
Petra Blommendaal, medisch behandelaar
van de buitengasten.
“Ik werd getroffen door het enthousiasme
waarmee de bestuursleden aan de slag
waren om niet alleen een mooi gebouw
neer te zetten, maar er ook voor stonden
dat er in het hospice liefdevolle en kwalitatief goede zorg zou worden geboden aan
mensen waarvan het levenseinde nabij is”,
zegt zij over dat eerste begin.

Petra Blommendaal spreekt Marieke toe.

“De samenwerking met verpleegkundigen
en vrijwilligers heb ik als zeer plezierig en
waardevol ervaren. Onze uitdaging was
altijd te streven naar een fijne woonomgeving, een plek creëren zodat de gast zich
veilig voelt en een plek waar de mantel
zorger met vertrouwen de zorg kan overdragen. Het is heel mooi om te zien dat een
gast vaak tot rust komt en nog kan genieten
van veel mooie momenten.
Als arts ben je natuurlijk sterk gericht op
het zo goed mogelijk verlichten van de
klachten die de gast last bezorgen in deze
laatste levensfase zoals pijn, benauwdheid,
en andere lichamelijke ongemakken. 
Marieke vertelt dat zij helaas al op zeer
jonge leeftijd heeft moeten ervaren wat het
betekent als een arts zegt ”sorry, wij
kunnen niets meer voor uw geliefde naaste
doen”. In de palliatieve zorg heb ik ervaren
dat er juist heel veel “te doen” is.
Palliatieve zorg is gericht niet alleen op
lichamelijke aspecten maar juist ook specifiek is er aandacht voor psycho-sociale en
existentiële vraagstukken. Samen op zoek
gaan naar de veerkracht van de gast, was
altijd weer een mooie uitdaging. Ik ben
dankbaar dat gasten mij toe hebben

Rechts: Marieke Hoogenboom

gestaan hen in deze laatste intensieve fase
van hun leven te begeleiden.
Als wij haar vragen hoe ze op deze jaren
terugkijkt zegt zij dat het zeven zeer mooie
jaren waren waar een bijzonder fijne
samenwerking met zorgteam, vrijwilligers,
bestuur en haar collega hospice arts centraal stonden. “Jaren die ik niet had willen
missen, het werken in het hospice was voor
mij als persoon en als professional een
verrijkende ervaring”.
Marieke spreekt haar dank uit aan iedereen
die met haar in de samenwerking het fijne
werk voor haar en ons mede mogelijk maakt.
Het feestje dat wij organiseerden om haar
goed in het zonnetje te zetten bij haar
afscheid, zegt ze te ervaren als een warm
bad. Ze zou bijna haar keuze terug willen
draaien, grapt ze tijdens de avond. Niet uit
het hart en ook niet uit het oog, ze blijft
betrokken bij ons hospice in de scholingen
die we verzorgen voor de vrijwilligers en
medewerkers.
“Ik hoop dat dit mooie, sfeervolle hospice
nog jaren de mooie en deskundige palliatieve zorg mag blijven bieden” wenst zij ons
op haar beurt toe.
Dank Marieke!
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Het “stokje” overdragen
Erica van Maanen neemt “het
stokje” over van hospice arts
Marieke Hoogenboom. Erica is
huisarts en heeft haar praktijk in
Odijk sinds 2001. Vanaf de start van
het hospice is Medisch Centrum
Molenzoom praktijkhouder geweest
voor de “buitengasten”, per 1 januari
2018 is dit overgegaan naar de
praktijk van Erica van Maanen.
Maar wat houdt praktijkhouder zijn nu
eigenlijk in? Marjon Lamers (praktijkhouder
Molenzoom) licht dit toe: De praktijkhouder
faciliteert de mogelijkheid om “buitengasten” (patiënten niet uit Houten afkomstig,
die dus niet hun eigen huisarts konden
behouden) op te nemen, zodat de hospice
artsen de begeleiding kunnen overnemen.
Dit faciliteren gebeurde via het mogelijk
maken van declaratieverkeer. In de loop van
de tijd zijn de regels rond patiëntenzorg en
verantwoordelijkheden steeds strenger
geworden. Na een intensief traject, helaas
bestaat er geen voorbeeld- of standaardcontract, is alles opnieuw doorgenomen en
vastgelegd in nieuwe overeenkomsten en
contracten. De praktijk Molenzoom diende
ook als achterwacht voor het geval de
hospice artsen niet beschikbaar waren.

Erica van Maanen

Marjon is op meerdere manieren betrokken
geweest bij het Hospice en draagt het
hospice een warm hart toe. Marjon vertelt
hierover: Het hospice geeft voor onze
Houtense patiënten een extra mogelijkheid
in de terminale fase, waarbij wij als eigen
huisarts de arts kunnen blijven in het eigen
dorp. Naast huisarts ben ik ook een flink
aantal jaren medisch manager van de
huisartsenpost (HAP) in Houten geweest.

Vanuit die functie heb ik geïnitieerd om
duidelijke afspraken te maken tussen
hospice en huisartsenpost. Wie doet wat
ten aanzien van de huisartsenzorg in avond,
nacht en weekend, beschikbaarheid van
overdrachten, overleg met verpleegkundigen enz. In de loop van de jaren heeft een
aantal van mijn eigen patiënten hun laatste
periode doorgebracht in het hospice. Ik was
dan dus gewoon als hun huisarts (behandelend arts) betrokken. En tenslotte: persoonlijk heb ik als familielid ervaren wat dit
hospice kan betekenen voor patiënt en
familie, dat het echt een laatste thuis kan
zijn.
Op de vraag hoe Marjon terugkijkt op al
deze jaren geeft zij aan: “Vooral het
contractueel en juridisch regelen was veel
werk. Maar de samenwerking met bestuur
en hospiceartsen is altijd heel positief
geweest. Ik vind het belangrijk dat het
hospice er is en blijft bestaan. Blij dat ik een
bijdrage heb kunnen leveren.” Marjon heeft
de wens dat het hospice nog vele jaren de
bijdrage aan sociaal Houten kan leveren
die het nu levert.
Hoe kijkt Erica als kersverse hospice arts
en nieuwe praktijkhouder aan tegen de
samenwerking met het hospice? Tijd dus
om Erica aan u voor te stellen…………….
Erica is jarenlang tropenarts geweest en
werkt sinds 1998 in Odijk als huisarts.
Wat is haar motivatie om als hospice arts te
werken? Erica vertelt: Omdat ik de palliatieve zorg een mooi en bijzonder deel van
mijn werk als huisarts vond, ben ik eind
2013 begonnen met een specialisatie daarin
door de kaderopleiding palliatieve zorg te
gaan doen, die opleiding heb ik medio 2015
afgerond. Ik had vanaf het begin al wel eens
een eigen patiënt in het Hospice gehad en
toen ik de kaderopleiding had voltooid heb
ik geïnformeerd bij de hospiceartsen of er
binnen het Hospice op termijn wellicht iets
voor mij te doen viel als kaderarts. Daarna
heb ik enkele keren waargenomen als een
van de vaste hospice artsen afwezig was.
Dus in die zin ken ik het Hospice al redelijk
en ik vind het altijd erg prettig qua sfeer en
in de samenwerking met het team en de
vrijwilligers.

Marjon Lamers

Ik ga nu dus een van de vaste hospice
artsen worden waardoor ik samen met
Petra Blommendaal de zorg op me neem
van de “buitengasten”, hierbij worden die
gasten administratief in mijn praktijk ingeschreven en fungeert mijn praktijk ook als
achterwacht voor spoedeisende situaties
waarin Petra en/of ik niet direct kunnen
komen. Ik zal dus veel vaker in het hospice
aanwezig zijn en ik hoop dat ik in de
toekomst bij scholing en dergelijke een
bijdrage kan leveren. Ik verwacht dat we
met zijn allen onze best doen om de gasten
het naar de zin te maken en goede zorg te
leveren en heb er alle vertrouwen in dat de
samenwerking prima zal verlopen.
Wij danken Marjon en haar collega’s uit
praktijk Molenzoom voor hun betrokkenheid
en inzet in de afgelopen 7 jaar. Deze samenwerking heeft het mogelijk gemaakt dat
wij vele “buitengasten” hebben mogen
begeleiden in ons hospice. Erica heeft het
“stokje” op een positieve manier overgenomen en wij hopen dat zij samen met Petra
de komende jaren onze “buitengasten” de
begeleiding bieden die zij nodig hebben.
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THEMA AVOND: PALLIATIEVE ZORG AAN NIET
W ESTERSE GASTEN

Op 5 maart jongstleden hebben wij een
gastles mogen ontvangen van Mualla Kaya,
islamitisch geestelijke verzorger in het
UMC, Utrecht. Eén keer eerder sinds de
oprichting, hebben wij een gast mogen
verzorgen met een islamitische achtergrond. De drempel om een dierbaar familielid elders te laten verblijven dan thuis om te
kunnen sterven, ligt erg hoog in die cultuur.
Wij merkten in die periode dan ook dat we
behoefte hadden aan meer en uitgebreidere
kennis en begrip van gebruiken en rituelen
in andere culturen in het algemeen en deze
in het bijzonder. Dit onder meer om daar in
de zorg goed op in te kunnen spelen.
Naast een thema avond over dit onderwerp
in 2017, maakte deze lezing over palliatieve
zorg aan niet westerse gasten deel uit van
het scholingsprogramma voor de vrijwil-

ligers en verpleegkundigen van het hospice.
Mualla verhaalde tijdens deze interactieve
gastles over fijnmazige en grofmazige culturen, verhelderde en duidde de verschillen
en ging met de aanwezigen op zoek naar de
overeenkomsten. Het werd een levendige
discussie met de deelnemers waar aan de
hand van casuïstiek werd uitgewisseld over
ervaringen, vragen en ook emoties.
De uitleg van Mualla over de ins en outs,
waarden en normen van de fijnmazige culturen gaven ons veel inzicht en begrip over
de verschillen. Het zal ook in de toekomst
altijd onze inzet zijn en blijven om in de zorg
de brug te willen slaan tussen deze verschillen, of deze nu voortkomen uit cultuur
of de mens zelf. De scholing heeft ons naast
inzichten ook weer nieuwe vragen gegeven.
In het zoeken naar antwoorden, ook in de
toekomst, staat voorop dat de verschillen
naast elkaar kunnen en mogen bestaan in
de uiterst kwetsbare periode die een naderend levenseinde met zich meebrengt. Niet
ten koste van de een, noch van de ander.
Illustratief was dan ook het voorbeeld van
een van onze vrijwilligers toen ze deelde
over een moment dat alle verschillen wegvallen, als een moeder de andere moeder
een troostende schouder bieden kan.

NIEUWE VRIJWILLIGERS VAN HARTE ♥ WELKOM
Vrijwilligers zijn goud waard, eerlijk is
eerlijk!
Er is veel keuze, en er zijn veel plekken waar
het ook nodig is om als vrijwilligers iets bij
te dragen. De vraag is dan ook in de huidige
tijd waarin begrippen als participatiemaatschappij zegevieren: Wat hebben wij als
organisatie te bieden, wat is er nodig en
hoe bereiken we p otentiële nieuwe collega
vrijwilligers?
Daarom zijn we binnen ons hospice met een
werkgroep van start gegaan om nieuwe
vrijwilligers te werven. In een serie van drie
workshops met een looptijd van enkele
maanden, verdiepen wij ons in bovenstaande vragen. De cursus met de naam
“Vrijwilligers Werven met Resultaat” wordt
aangeboden via de VPTZ.
Op een actieve, boeiende en leerzame

manier kijken wij samen met collega organisaties naar de manier waarop we potentiële
nieuwe vrijwilligers kunnen benaderen.
Met een frisse en open blik onderzoeken
we daarin bestaande en nieuwe mogelijkheden. De komende periode werken we
intensief samen aan huiswerkopdrachten
en concretiseren deze in een wervingsplan
of campagne.
Graag wil het hospice laagdrempelig zijn en
blijven en iedereen de mogelijkheid bieden
langs te komen om “sfeer” te proeven in
ons huis en in gesprek te gaan met vrijwilligers en medewerkers. We bereiden
daarom een Open Dag voor en organiseren
in dit kader een informatiemiddag “nieuwe
stijl”. De eerste staat gepland op 2 juni
2018. Wij houden u op de hoogte via de
website.

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
T 030-2567990
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
Colofon
De digitale nieuwsbrief is een uitgave van het
Hospice Kromme Rijnstreek.
Wilt u ook op de hoogte blijven en deze
nieuwsbrief ontvangen, meld u dan aan via
info@hospice-krommerijn.nl of via de website
www.hospice-krommerijn.nl. Een tip of
suggestie voor de redactie kunt u mailen aan:
info@hospice-krommerijn.nl
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Johanna Castrop, Katja Versluis, Dilia van Dijk,
Marion van Doorm, Jan Laval, Kristel Koldenhof-Mobach, Lilian Giel, Remke Perk-Jansen
en Lien Nikken.
Vormgeving en druk: Libertas Pascal, Utrecht

Hospice Kromme Rijnstreek draait voor
een groot deel op de inzet van vrijwilligers
en op vrijwillige donaties. Overweegt u
het hospice te ondersteunen?
- Financieel? Ons rekeningnummer is:
NL59RABO011195889355. Meer informatie over doneren en (bedrijfs)sponsoring vindt u op onze website, onder
het kopje ‘steun ons’
- Als vrijwilliger, bijvoorbeeld voor de
tuinverzorging? U kunt zich aanmelden
via de site of telefonisch, op
030 - 256 79 90

