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 GULLE GIFTEN
Het afgelopen kwartaal hebben we weer diverse giften

 mogen ontvangen van particulieren, bedrijven en instanties. 
Via deze weg bedanken wij alle gulle gevers van harte. 

Of het nu gaat om een bedrag van één of duizend euro, 
elke gift is welkom. 

Dankzij uw generositeit 
kan Stichting Hospice Thuis van Leeghwater 

haar werkzaamheden blijven voortzetten.

ENERGIE

Na bijna 45 jaar gewerkt te hebben in de gezondheidszorg, zowel als verpleegkundige 
als docent, was het genoeg.  Met  heel veel voldoening  heb ik onlangs afscheid 
genomen van mijn arbeidzame leven. Genoeg energie  over dus om andere dingen te 
gaan ondernemen.  Je krijgt dan wel de vraag van anderen: ‘Weet je al wat je gaat 
doen? Denk je dat je in een gat gaat vallen?’ Het Hospice sprak mij altijd al heel erg 
aan, ook toen ik nog werkte. Ik heb getwijfeld of ik er als vrijwilliger aan de slag wilde. 
Ik vond  de combinatie werken in de gezondheidszorg en vrijwilliger “aan het bed” 
toen toch lastig.  Gelukkig  kwam er wel iets anders op mijn pad, wat ik nu met plezier 
doe: in  2016 ben ik gevraagd om bij “De Stichting Vrienden van Hospice Thuis van 
Leeghwater” de functie van secretaris te vervullen.  Ik kwam er al wel snel achter dat 
het veel meer dan alleen  ‘secretaris zijn’ was. De “Vrienden” deden meer dan af en 
toe een overleg waarbij genotuleerd moest worden. Dagmarkten, nieuwjaarsreceptie, 
er kwam een lustrum, een Spinningtoernooi etc. Dat alles kostte toch wel wat meer 
energie dan gedacht.  Wel leerde ik daardoor steeds meer mensen kennen, ook veel 
vrijwilligers, die wel de zorg, aandacht en liefde geven rechtstreeks naar de 
bewoner(s).  Mensen die naast hun werk, hun gezin en andere activiteiten deze 
energie kunnen geven.  Waar ik zeker ook energie van krijg is ons volgende project:  
Het plaatsen van zonnepanelen voor een duurzaam en energiezuinig Hospice Thuis 
van Leeghwater. Op 16 mei heb ik mee mogen doen aan het  jaarlijkse Golftoernooi 
bij Golfbaan Kavel 2.  Eerlijk gezegd vraagt deze sport mij best wel frustratie-energie, 
maar daar was op deze dag  weinig van te merken.  Wat een mooie zonnige dag en 
wat een mooi resultaat; € 5700,-! Daar krijg je toch positieve energie van! De volgende 
uitdaging komt er ook weer aan.: meedoen aan de Dam tot Dam wandeltocht op 22 
september voor hetzelfde doel. Twintig kilometer lopen om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor ons Hospice en de zonnepanelen. Ik heb tijd  en energie genoeg om in 
voorbereiding te gaan. En het gaat ons lukken: Een duurzaam en energiezuinig 
Hospice wat uiteindelijk ten goede komt aan onze toekomstige bewoners. Daar 
worden we toch allemaal blij van? 

Neltine de Vries-Koeman
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GULLE GIFTEN 
PRACHTIG GOLFEVENEMENT: 
MEER DAN FANTASTISCH BEDRAG VOOR ONS HOSPICE  

Ruim vijftig geoefende enthousiaste golfers gingen op woensdag 
16 mei jl. speciaal voor het jaarlijkse Hospice-golfevenement de 
baan op voor een sportief en goed verzorgde golfdag.  

Veel bedrijven, instellingen en particulieren van binnen en buiten de 
Beemster sponsoren deze speciale golfdag, die dit jaar voor de zes-
de keer werd gehouden en waarvan de opbrengst in zijn geheel be-
stemd is voor het Hospice.  
Tijdens het golfen werden de deelnemers door de perfecte organi-
satie heerlijk verrast en verwend. Wat begon met koffie en gebak 
eindigde in allerlei versnaperingen waaronder de blokjes Beemster 
kaas en de haring en na afloop in een heerlijk diner.  
Natuurlijk werd er gespeeld om de fraaie wisselbokaal en keek een 
ieder uit naar de tombola waar voor iedereen een prijs was wegge-
legd. Na het zo geslaagde golfspel werden de gasten met cham-
pagne onthaald in het restaurant van Kavel 2. Daar stonden de ge-
dekte tafels al klaar voor het diner.  
Eerst was daar nog een kleine veiling van een tweetal schilderijen 
van mw. Rijser en W. Vloon en een golftas van goede kwaliteit. Ook 
deze opbrengst kwam ten goede aan het Hospice. Iedereen bleef 
nog even in spanning wat het totale eindbedrag zou zijn. Maar voor 
de bekendmaking werd door alle aanwezigen het glas geheven met 
een goede wijn, geschonken door Wijnimport J. Bart.  

Mevrouw Ria Sas van de organisatie was, samen met haar team, ont-
zettend blij dat deze zesde editie weer volop geslaagd is en dank-
baar dat iedere deelnemer en sponsor zich van zijn gulle kant heeft 
laten zien. “Op deze mooie zonnige golfdag is het fantastische be-
drag van € 4553,- opgehaald, wat door een anonieme schenker gelijk 
werd aangevuld tot maar liefst € 5000,-. Andere donateurs voegden 
daar nog iets aan toe, waarmee we uiteindelijk € 5700,- hebben 
opgehaald!! Hiermee kunnen we een ‘go’ geven voor het plaatsen 
van de zonnepanelen en gaat het Hospice Thuis van Leeghwater een 
zonnige toekomst tegemoet met veel profijt van de zonnepanelen.”  
Onder luid applaus namen Frits Janssen en Nelleke Vogel, Vrienden 
van het Hospice Thuis van Leeghwater, blij de waardevolle cheque in 
ontvangst.  
Namens “Vrienden van het Hospice Thuis van Leeghwater” bedan-
ken wij de organisatie voor dit supermooie Hospice-golfevenement.  

Het was voor ondergetekende bijzonder om hierbij aanwezig te zijn 
geweest.  
Chapeau voor iedereen die hieraan zijn steentje heeft bij gedragen! 

Marjanne Leenstra
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LOPEN VOOR HET HOSPICE 
DAM TOT DAM WANDELTOCHT 
Het zal u niet zijn ontgaan na al onze tamtam de 
laatste weken: 26 mensen (vrijwilligers en aanhang) 
lopen op 22 september mee in de Dam tot Dam 
wandeltocht om geld in te zamelen voor het 
Hospice. Dit populaire evenement voert door 
Amsterdam en Zaandam, door de stad en de wei-
landen en trekt jaarlijks duizenden deelnemers. 
Ons team loopt 20 kilometer, een pittige wande-
ling. Ze willen hiermee geld inzamelen om een bij-
drage te leveren aan de zonnepanelen die op het 
dak van het Hospice worden geplaatst. Energie 
voor energie dus. Wij hopen natuurlijk dat onze 
wandelaars hierin volop worden gesteund. 
Hiervoor hebben we een sponsoraccount aange-
maakt op de website Geef.nl. De link hier naartoe 
is terug te vinden op onze website, zowel op de 
homepage als  in de nieuwsrubriek. Om zoveel 
mogelijk mensen hiervan op de hoogte te stellen 
hebben we ook flyers laten maken met alle infor-
matie, die we sinds een paar weken overal ver-
spreiden. Deze liggen in de hal van het Hospice, zo 
voor het pakken, voor degenen onder onze vrijwil-
ligers die dit evenement en het doel erachter bij 
het eigen netwerk onder de aandacht  wil brengen.  

Wij zijn trots op onze wandelaars en erg blij met 
hun bijdrage aan ons grote project dit jaar: de zon-
nepanelen. Steunt u ze ook? Elke euro is er één! 

Wanneer u via Geef.nl sponsort vergeet dan niet 
hier uw naam of initialen bij te zetten én de per-
soon of het team dat u sponsort. Anders wordt het 
bedrag niet direct zichtbaar bijgeteld. 

https://www.hospiceleeghwater.nl/blog/sponsor-onze-deelnemers-aan-
de-dam-tot-dam-wandeltocht/

Op 22 september loopt een groep van ruim twintig vrijwilligers 
van ons Hospice mee in de Dam tot Dam wandeltocht op het 
traject van 20 km. Zij willen daarmee een energieke bijdrage 
leveren aan de kosten van de duurzame zonnepanelen die op 
het dak van het Hospice geplaatst gaan worden. 

De Dam tot Dam wandeltocht is erg populair en heeft elk jaar 
duizenden deelnemers die het tot een geweldig evenement 
maken. Ons team zal hierin de naam van ons Hospice uitdra-
gen.

Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer zoveel mogelijk mensen 
deze groep wandelaars een hart onder de riem steken (20 
kilometer is een pittige wandeling!) door een kleine donatie te 
doen om hen te helpen hun doel te bereiken. Elke euro is er 
één! 

Doneren kan heel eenvoudig via onze website: 
www.hospiceleeghwater.nl. 
Hierop staat in de Nieuwsrubriek een directe link naar Geef.nl. 

Alvast heel erg bedankt!

Steunt u onze 
vrijwilligers 

op weg naar een 
duurzaam Hospice?

KENNIS MAKEN MET ONS HOSPICE
De ambassadeur van ons Hospice Harry Brinkman en onze coördinator Lisette van den Boogaard konden vrij-
dag 20 april gezamenlijk het Hospice Thuis van Leeghwater verder op de kaart zetten. Zij waren uitgenodigd 
door de KBO-Katholieke Ouderenbond Purmerend om na afloop van hun jaarvergadering in het Stamhuis in 
Purmerend iets te vertellen over het Hospice.  
Lisette van den Boogaard had een prachtige presentatie voorbereid waarmee ze haar publiek van plusminus 
tachtig senioren alle wetenswaardigheden vertelde over Hospice Thuis van Leeghwater. 
Een geweldige gelegenheid om ons Hospice onder de aandacht te brengen! 
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ONZE WEBSITE IS VERNIEUWD!  
De website van ons Hospice heeft begin dit jaar een mooie make-over gekregen. Hiermee weerspiegelt de site beter  
de warme en liefdevolle sfeer van ons Hospice die we willen uitdragen. 

De indeling is wat gewijzigd om zodoende logischer alle informatie te kunnen vinden. De kleuren zijn aangepast en matchen 
nu optimaal met die van onze overige uitingen. We hebben volop ruimte gegeven aan berichten van onze Facebook-
pagina, gewoon omdat ze erg mooi zijn (dank aan het oog voor detail van Evalien Brinkman) en achter elkaar gezet het 
verhaal van ons Hospice vertellen. Tot slot hebben we “referenties” toegevoegd. Zowel bewoners als nabestaanden heb-
ben over ons Hospice zulke mooie, lieve woorden achtergelaten, daar zijn we best trots op en deze zijn nu dus leesbaar 
voor iedereen die wil weten hoe men het verblijf in ons Hospice ervaren heeft.
We zijn erg blij met Marjanne Leenstra, onze geweldige webmaster, die zich voor deze make-over zo heeft ingezet.
Dank Marjanne!

SPONTANE ACTIE! 
Hospice Thuis van Leeghwater draait nergens de hand voor om. Op de 
dag dat we een nieuwe bewoonster kregen werd ons tijdens de intake 
door haar dochters, kleindochters en achterkleindochters verteld dat ze 
de dag ervoor eigenlijk een High Tea zouden hebben in een restaurant, 
maar dat deze moest worden afgezegd omdat mevrouw te hard achteruit 
was gegaan. Lisette, de coördinator van het Hospice, bood de dochters 
direct spontaan aan om die High Tea dan in het Hospice te organiseren. 
De hele familie had al vrij genomen en diezelfde dag de oppas geregeld.

Zo werd er, met hulp van de vrijwilligers, spontaan een geweldige High 
Tea in elkaar gezet in onze huiskamer waar mevrouw, comfortabel in haar 
bed, volop aanwezig kon zijn en kon genieten, met haar familie. En daar 
genieten wij weer van… 

INSPIRATIEBIJEENKOMST RITUELEN 
In ons Hospice Thuis van Leeghwater halen we alles uit de kast om het 
laatste stukje leven zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Zowel de 
fysieke zorg als de mentale ondersteuning worden met liefde en compas-
sie verleend. Maar als duidelijk wordt dat iemand niet tot innerlijke rust kan 
komen, dat afronden een worsteling blijft, wat zijn dan de opties? Die 
vraag werd neergelegd bij Marian van der Veen, psychologe gespeciali-
seerd in rituelen rond afscheid nemen van het leven; konden rituelen hier 
iets betekenen? De praktijk beantwoordde dit met een volmondig ja! 

Zo ontstonden de levenseinde ceremoniën die Marian in ons Hospice uitvoert. Een initiatief dat navolging verdient, vond de 
Universiteit voor de Humanistiek en zij nodigden Marian uit om mee te werken aan een voorlichtingsboekje. Dit boekje wordt 
binnenkort door de VPTZ over alle 150 organisaties die lid zijn, verspreid. 
Al in voorgaande jaren woonden vrijwilligers de lezing van Marian bij en waren onder de indruk van haar verhaal.
In vervolg op de uitkomst van het boekje verklaarde Marian zich bereid deze inspiratie bijeenkomst te willen herhalen. 
Op 8 en 9 mei was het zover en verraste ze de aanwezigen met haar bijzondere en inspirerende verhaal.
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DE ‘ONBEKENDE’ HELPENDE HAND 
Hoewel het vrij algemeen bekend is dat veel vrijwilligers onze bewoners aan het bed 
helpen, moeten we niet vergeten dat er ook zorg wordt aangeboden door Evean. Zij 
bieden de bewoners dag en nacht de medisch gerichte ondersteuning die voor de 
vrijwilligers te hoog gegrepen zijn. Voorheen werd dit gedaan door Evean en PartiCura, 
maar sinds 1 juni dit jaar valt PartiCura onder Evean en gaan ze verder onder één en 
dezelfde naam. Om een gezicht te geven aan deze hulpverleners, hebben wij Etty 
Miedema geïnterviewd.  

KUN JE MISSCHIEN EERST WAT VERTELLEN OVER JEZELF? 
Mijn naam is Etty Miedema, ik ben nachtdienstmedewerker ofwel verpleegkundige. Ik 
werk al sinds mijn zeventiende in de zorg en werk bij het Thuis van Leeghwater sinds de 
opening. 

AL SINDS DE OPENING, DAT IS BEST WEL LANG! 
Ja, ik ben betrokken geweest bij de opbouw van het hospice samen met Astrid. Zij was 
de beleidsmaker en ik had wat meer verpleegkundige kennis. Ik heb dus voor de ope-
ning als vrijwilliger geholpen, maar ik hield dit niet helemaal vol met mijn werk en gezins-
leven dus ben daar na een tijdje mee gestopt. Na de opening ben ik er weer komen 
werken in de nachtdienst dus. 

HEB JE DAARVOOR OOK AL EENS IN EEN HOSPICE GEWERKT? 
Nee, ik heb wel gewerkt op een palliatieve unit in een verpleeghuis. Dit is een soort hos-
pice in een verpleeghuis-setting. Ook heb ik in een bejaardenhuis gewerkt en ben uit-
vaartleidster geweest. 

EN WAT ZIJN PRECIES DE TAKEN VAN DE MEDEWERKERS VAN EVEAN BINNEN HET HOSPICE? 
Er is een duidelijk verschil tussen de dag-, avond- en nachtdienst van Evean. De dag-
dienst heeft bijvoorbeeld contact met de huisarts en in de avond en nachturen moet er 
contact worden opgenomen met de huisartsenpost. In principe zijn de werkzaamheden 
hetzelfde maar met de eigen huisarts zijn afspraken gemaakt rondom het verpleegkun-
dig-beleid, denk bijvoorbeeld aan de medicatie, terwijl er ’s nachts wat meer ad hoc 
wordt gewerkt met de dienstdoende arts. En het verschil tussen ons en de vrijwilligers is 
dat wij de medische taken op ons nemen. Verzorgende taken delen we met de vrijwilli-
gers, dit hangt vooral af van de toestand waarin een bewoner verkeert.  

WERK JE OOK IN ANDERE HOSPICES? 
Ja, ik heb ook meegedraaid in het vaste team van het Veerhuis in Amsterdam en ik draai 
nu mee met het team van de Schelp in Krommenie. 

EN WAT VIND JIJ UNIEK AAN HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER, ALS JE HET ZOU VERGELIJKEN MET DE 
ANDERE LOCATIES WAAR JE HEBT GEWERKT? 
Ik vind het vooral bijzonder dat het gebouw specifiek ingericht is als hospice. Het hospice 
in Amsterdam waar ik werk is ook prettig, maar een oud pand en dan moet je het toch 
doen met de ruimte en vormgeving die er al is. Dit huis is helemaal ingericht voor de be-
woners en zit erg logisch in elkaar. Ook vind ik het erg mooi dat de bewoners de tuin in 
kunnen en dat er met behulp van schermen kleine afgeschermde plekjes kunnen worden 
gemaakt in de tuin. Dit is zowel fijn voor de bewoners als voor de familie. Als laatst vind ik 
ook de locatie, het dorp zelf, erg leuk. Mensen kunnen er toch vaak nog even uit met hun 
familie en zijn dan meteen in het dorp waar ze gezellig kunnen zitten. 
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HELP HET HOSPICE HELPEN
WORD VRIEND VAN HET HOSPICE OF LID VAN DE CLUB VAN 100

WAAROM?
Onze inkomsten bestaan uit bijdragen van de overheid en van onze bewoners. 
Deze inkomsten dekken slechts gedeeltelijk onze uitgaven. Daarom hebben wij uw 
hulp om Hospice Thuis van Leeghwater in stand te houden dringend nodig.

Het Hospice is door de Belastingdienst aangemerkt als Goede doelen stichting en 
heeft de ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan een 
donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard 
binnen de daarvoor geldende regels). Bron: Belastingdienst

U kunt het werk van Stichting Hospice Thuis van Leeghwater ondersteunen door 
vriend te worden. U maakt dan eenmalig een bedrag naar keuze over naar:
NL26 RABO 01608.25.490 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Thuis van Leeghwater 
o.v.v. “Eenmalige donatie”.

Ook kunt u zich aanmelden als lid van de Club van 100. Uw bijdrage bedraagt dan  
minimaal c 100,- per jaar voor een periode van 5 jaar. Dat bedrag wordt automatisch 
geïncasseerd.

Aanmelden kan ook telefonisch 06 - 144 860 51 
of per e-mail: info@hospiceleeghwater.nl.
U ontvangt dan spoedig bericht van ons.
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VOORUITBLIK

Dam tot Dam wandeltocht 
op 22 september

Wij wensen iedereen 
een fijne zomer!

W W W . H O S P I C E L E E G H W A T E R . N L


