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VAN DE BESTUURSTAFEL

REFLECTIE
Net als de rest van de wereld hebben wij ook de gevolgen gekend 
van de corona-pandemie.
Toen de ernst van de verspreiding van het virus bekend werd en de 
eerste maatregelen afgekondigd waren merkten we dat een aantal 
vrijwilligers, zeer begrijpelijk, aangaven niet meer te kunnen komen. 
Dit was voor de Yvonne en Joke een belangrijk signaal en heeft het 
bestuur doen besluiten om het zekere voor het onzekere te nemen 
en de veiligheid van de vrijwilligers, coördinatoren en bewoners 
voorop te stellen. En dus geleidelijk tot sluiting over te gaan.

Vanaf dat moment ging  het snel en was er kort daarna een leeg en desolaat Hospice, tot 
we enkele weken geleden weer de eerste bewoner mochten begroeten. Nu zijn we weer 
langzaam op weg naar een vol Hospice.

De veiligheid stond, zoals eerder gezegd, in de besluitvorming altijd voorop. Maar er 
speelden natuurlijk ook heel veel andere elementen, waar we als bestuur en coördinato-
ren rekening mee moesten houden;
Hoe houden we onze vrijwilligers betrokken
Hoeveel mensen ontnemen we nu een vreedzaam levenseinde
Wat zijn de financiële consequenties
Zijn we niet te gehaast geweest met het trekken van conclusies
Heeft het bestuur goed digitaal kunnen communiceren.

Deze en nog andere vragen hebben we onszelf gesteld in de afgelopen bestuursverga-
dering, maar we zijn ook geïnteresseerd in uw reflectie op de afgelopen periode. Dat kan 
ons helpen als er in de toekomst wederom een beroep wordt gedaan op onze bestuurs-
kracht en inventiviteit.
Daarom ontvang ik graag uw opmerkingen en commentaar via mijn persoonlijke mail-
adres: keessietsema@cs.com

Gelukkig kunnen we nu vaststellen dat de vrijwilligers ons geen moment in de steek heb-
ben gelaten, zijn mogelijke bewoners liefdevol opgevangen door familie en hebben we 
minimale financiële gevolgen omdat onze huisbaas onze huur zeer coulant heeft aangepast.

Veel dank daarvoor.

Kees Sietsema
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VAN DE COÖRDINATOREN

STIL IN HET HOSPICE
De coronacrisis raakte iedereen, wereldwijd. Ondenkbare dingen gebeurden. Zoals het 
sluiten van ons Hospice. Een huis van, hoewel met de dood altijd nabij, bruisende activi-
teit. Degenen die achterbleven in de stilte van een gesloten Hospice waren natuurlijk 
onze coördinatoren Yvonne en Joke. Hoe hebben zij deze periode ervaren?

“Voor ons was het heel vreemd om het Hospice in leegstand te 
zien. We zijn er  natuurlijk zeer regelmatig geweest om, in eerste 
instantie, alle administratie te regelen, instanties te informeren 
etc. over de tijdelijke sluiting. Daarnaast coördineerden we diver-
se werkzaamheden in/aan het huis, met name werkzaamheden 
die niet of moeilijk te doen zijn in een bewoond Hospice. Zoals de 
vloeren grondig reinigen en voorzien van een nieuwe waslaag, 
grote schoonmaak van het gehele huis, nieuwe (elleboog)kranen 
installeren, onderhoud aan de bedden en grote opruiming ge-
houden in beide garages. Ook hebben de handymannen groot 
onderhoud gepleegd aan de tuin.”

CONTACT HOUDEN
Tussendoor hielden zij met een dagelijkse mail contact met de 
vrijwilligers. “Dat contact is zo belangrijk. Wij gaven zelf updates 
van de gebeurtenissen in en rondom het huis maar vroegen ook 

hoe het met hen ging en hoe zij de dagen indeelden. Hierop kwam een behoorlijke res-
pons die we ook weer deelden. Zo bleven we toch van elkaar op de hoogte.”

OPSTARTEN
Aan de heropening ging veel overleg vooraf, met het bestuur en de medisch adviseur 
Baukje Jurna. Belangrijk daarbij was de vraag hoe de vrijwilligers daar tegenover ston-
den. “Rond de dertig vrijwilligers reageerden daarop positief. Maar aangezien we norma-
liter 56 vrijwilligers nodig hebben om alle diensten in  een week te vullen met twee vrijwil-
ligers per dienst, hebben we besloten om op halve kracht te starten. Met twee bewoners, 
met op elke dienst één vrijwilliger en uiteraard ons 24/7 aanwezige verpleegkundigen-
team van Evean.”

EENRICHTINGSVERKEER
Tegelijkertijd werd het Hospice aangepast aan de RIVM-regels. “Om dat zo goed moge-
lijk te doen hebben we ook diverse andere Hospices geraadpleegd en nauw overlegd 
met het bestuur en Baukje. Zo hebben wij bijvoorbeeld een éénrichtingsroute gemaakt 
met als doel elkaar zo min mogelijk tegen te komen. Ook zijn er aanpassingen in de be-
zoekersregels. Normaal gesproken is er praktisch 24 uur per dag, spontaan en onbeperkt 
in aantal, bezoek mogelijk. Nu alleen op afspraak en tevens beperkt qua aantal wisselen-
de personen. Ook wordt een bewoner alléén opgenomen na een covid19 test met een 
negatieve uitslag.” 

“De maatregelen en routing waren eerst best even wennen, maar dat loopt nu allemaal 
prima. En het belangrijkste: het voelt heerlijk om weer mensen in huis te hebben, bewo-
ners, vrijwilligers en verpleging!” 
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GULLE GIFTEN
Het afgelopen kwartaal hebben we weer diverse giften mogen ont-

vangen van particulieren, bedrijven en instanties. Via deze weg be-

danken 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.

STOELEN-UPDATE
Nog niet oud en versleten, maar wel hoognodig aan 
vervanging toe waren de stoelen rond de tafel in onze 
woonkamer. In de stille weken van de coronatijd werd 
ons Hospice flink onder handen genomen door coör-
dinatoren en vrijwilligers. 
Tijdens de grote voorjaarsschoonmaak werden allerlei 
klusjes en reparaties uitgevoerd. En ja, dan komen er 
dingen aan het licht die eigenlijk wel in de lijn der ver-
wachting lagen.
Zoals de eetkamerstoelen. Uiterlijk nog niks mis mee, 
maar al zittende bleek het toch niet meer zo prettig 
aan te voelen aan het zitvlak. Dus was al snel het be-

sluit genomen om deze “ oude” te vervangen voor prachtige nieuwe exempla-
ren die weer voor jaren goede dienst kunnen doen. Er is niet alleen gelet op het 
uiterlijk maar zeker ook op het betere zitcomfort. Vanaf de foto is dit niet in te 
schatten maar ze zitten voortreffelijk en de armleuningen geven prettige steun.

De “oude” stoelen zijn intern verhuist naar de overdrachtskamer waar zij nog 
prima dienst doen en heel erg goed staan.
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FEMKE KRAMER

“Die dankbaarheid van bewoners en familie overweldigde mij zo”

Vlak voor de Coronatijd werd mij gevraagd mij voor te stellen in de Hospice nieuws-
brief. Door deze vreemde tijd was ik het alweer vergeten maar omdat we GELUKKIG 
weer aan het werk mogen in het Hospice moest het er toch nog van komen. Dus: Ik 
ben Femke kramer, 59 jaar oud en getrouwd. Ik heb twee dochters, met aanhang, en 
ik ben net oma geworden. Ik ben  verpleegkundige bij Evean en daar in augustus 25 
jaar in vaste dienst. Ik werkte voordat ik bij het Hospice ging werken met heel veel 
plezier als wijkverpleegkundige in het team Waterland. Vorig jaar begon het te krie-
belen. Ik wilde wat anders, maar wat dan? Palliatieve zorg heeft altijd mijn interesse 
gehad en zo kwam ik via onze teammanager hier terecht. Behalve in het Thuis van 
Leeghwater ben ik ook actief in De Schelp in Krommenie en Het Veerhuis in de Pijp 
in Amsterdam. 
Ik moest in het begin erg wennen om samen met vrijwilligers te werken, dat was ik 
natuurlijk helemaal niet gewend. Nu vind ik het fijn om samen met de vrijwilligers de 
zorg aan de bewoners te geven. We overleggen wie wat en wanneer doet, ieder 
naar eigen kunnen. Dat aftasten van wat je kunt laten doen door de vrijwilliger en 
wat je bij jezelf moet houden als verpleegkundige gaat steeds beter. Ook omdat je 
de vrijwilligers steeds beter gaat kennen. De vrijwilligers in alle drie de Hospices zijn 
even gedreven en gemotiveerd, ik zie geen verschil, ook niet onder mijn collega’s. 
Iedereen staat voor de bewoner en zijn familie. Dat empathische van een ieder vind 
ik zo mooi om te zien, en dat voelen de bewoners ook. Toen ik hier net kwam over-
weldigde het mij zo, die dankbaarheid en van ‘wat doen jullie goed en mooi werk’. Ik 
wist niet wat me overkwam! Dat je zo vaak te horen kreeg dat de bewoner en zijn 
familie zich zo welkom en thuis voelen. Door alle zorg en aandacht. Dit is waarom we 
het met zijn allen doen! Iemand de laatste zorg bieden, de familie en naasten “ont-
zorgen”, bijstaan en vooral een luisterend oor. Prachtig werk!

GERDA BINKEN

Hallo allemaal, ik ben Gerda Binken. Ik ben getrouwd met Henk en we hebben drie 
kinderen, twee jongens en een dochter. Zij verwacht in augustus haar eerste kindje 
en wij krijgen dus ons eerste kleinkind! Via Facebook kwam ik in contact met het 
Hospice en ben hier in oktober vorig jaar begonnen als kookvrijwilliger. Deze maand 
ben ik ook gestart als vrijwilliger aan bed, wat ik echt heel leuk vind. Natuurlijk hoop 
ik dat de oude situatie snel weer terug is en we snel weer een vol huis hebben!

EVEN VOORSTELLEN 
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JEANNEKE VAN BUUL

Jeanneke van Buul is vast verbonden aan het koor van de Nationale Opera en Ballet 
in Amsterdam. Ze woont in Purmerend en heeft twee kattenkinderen, Tinus en 
Teuntje.

“De coronacrisis zorgde ervoor dat ik van de situatie van veel zingen, voorstellingen 
en concerten ineens in mijn eentje thuis zat. Dat viel behoorlijk tegen omdat zingen 
en spelen niet alleen mijn vak is maar ook mijn lust en mijn leven. Vooral het sociale 
aspect blijkt in deze tijd heel belangrijk voor mij: een groot gemis. Verplicht thuis 
zonder mijn werk en alle andere sociale contacten was best even omschakelen.”

“Dus waar zou ik dan mezelf mee kunnen vermaken? Nou ja genoeg te verzinnen.
Ik heb sloffen gebreid en gevilt, een poppenhuis gemaakt, gewandeld, gefietst.
Ik ben zangles gaan geven via facetime, dat was wennen maar wel leuk! Ik heb ge-
zongen voor dementerende bejaarden buiten op een terras terwijl zij binnen zaten. 
Dat was fijn om te kunnen doen maar ik had meer tijd. Toen ik ook nog bedovertrek-
ken ging strijken....... toen dacht ik, ik kan meer!”

“Mijn collega is al lang vrijwilliger in een Hospice en na een leuk gesprek met Yvonne 
heb ik meteen afspraken gemaakt om mee te gaan lopen. Ik was de eerste keer best 
zenuwachtig, maar ik voelde me vanaf het eerste moment op mijn gemak en mezelf. 
Daarbij hielp het ook dat de andere vrijwilligers allemaal heel behulpzaam, open en 
gedreven zijn. Kortom een welkom gevoel.”

“Het is heel fijn om medemensen die in hun laatste levensfase zijn te mogen helpen.
Natuurlijk is alles op dit moment ook in het Hospice anders dan anders, maar ik ben 
blij iets te kunnen betekenen voor een ander, juist in deze tijd.”

EVEN VOORSTELLEN 
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TIJDENS DE CRISIS: 
EEN HART ONDER DE RIEM!
En toen opeens was het daar, het coronavirus. Het onzichtbare gevaar dat heel 
de wereld plots in zijn greep houdt. We belandden in een onwerkelijk situatie en 
in de ‘intelligente lockdown’ voelden we ons beperkt en onzeker.

Het sluiten van het Hospice was een moeilijk maar weloverwogen besluit dat ver-
regaande consequenties voor iedereen met zich meebracht. Even niet meer als 
vrijwilliger of verpleegkundige aan de slag, even elkaar niet meer kunnen zien en 
begroeten. Maar gelukkig waren daar de bemoedigende berichten van onze co-
ordinatoren. Iedere vrijwilliger, verpleegkundige en bestuurslid ontving per post 
een zelfgemaakte kaart waarin ons allen een hart onder de riem werd gestoken.

Ook toen alles nog langer bleef duren was daar weer een lief gebaar met een 
zonnige groet verpakt in een zakje ‘vergeet me niet’ zaadjes.

WEL EN WEE
Yvonne en Joke zorgden in deze tijd van afstand houden voor verbinding met alle 
Hospice-mensen. Via de mail informeerden zij naar het wel en wee van iedereen 
in de thuissituatie en waarmee zij de tijd doorkwamen. Daar kwamen hele leuke 
en creatieve reacties op, vaak vergezeld van een foto. Zo had Judith meer tijd 
voor het aquarelleren, was Jannie bezig met het stippen schilderen en Jantina aan 
het tuinieren geslagen. En Corrie had de wereld aan haar voeten en maakt dage-
lijks fijne wandelingen, terwijl Tineke zichtbaar genoot van het heerlijke voorjaar. 
Sanneke heeft, met knippen en plakken, het menuboekje van het Hospice een 
fraaie update gegeven. 

VERDIENSTELIJK
Maar ook de gewone huishoudelijke dingen werden onderling gedeeld en dat 
klonk in het geheel niet suf. Uit alle mailtjes en appjes klonk wel de ondertoon dat 
het maar saai en verschrikkelijk stil was zonder elkaar te mogen ontmoeten en te 
werken in het Hospice. Terwijl ik dit schrijf is het Hospice alweer twee weken in 
functie, zij het aangepast met allerlei maatregelen volgens het RIVM.
Gelukkig durven vrijwilligers zich nu ook al wat meer in te roosteren voor een 
dienst. Ze hebben weer zin om zich verdienstelijk te maken voor onze bewoners 
en dat juichen wij van harte toe.  En juist dát geeft ons weer een hart onder de 
riem!

Marjanne Leenstra
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HELP HET HOSPICE HELPEN
WORD DONATEUR 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 
donateur 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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