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VAN DE BESTUURSTAFEL

EEN VOORWOORD BIJ DE LAATSTE 
NIEUWSBRIEF VAN DIT JAAR 

Een bijzonder jaar, 2020. Ook voor het hospice. Allereerst door de andere 
werkorganisatie van Evean. Nu met een vast team. Een team dat geheel ge-
richt is op het hospice. Geëvalueerd is er nog niet, maar de geluiden erover 
stemmen positief. Waarom een evaluatie - die beslist gaat plaatsvinden - tot 
nu toe uitbleef heeft alles te maken met de tweede reden waarom we een 
bijzonder jaar meemaken: de corona-pandemie. In maart werden we daar 
hard mee geconfronteerd, en leidde het tot de pijnlijke beslissing van een tij-

delijke sluiting. Pijnlijk omdat we op dat moment een bezetting kende, omdat we als be-
langrijke voorziening uit de lucht waren, en omdat de cadans erdoor uit je organisatie 
raakt.
Dat laatste vroeg extra energie, maar met succes werd in fases weer opgestart toen dat 
weer kon. Momenteel ‘draaien’ we alweer enkele maanden met een volledige bezetting, 
en heel goed naar omstandigheden. Maar naar omstandigheden, want er is nog veel 
aangepast. Het is niet anders.

Wat ook aangepast wordt is onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Over hoe nu? volgt nog infor-
matie, maar het is spijtig want normaal is het een moment van gezelligheid. En ook een 
moment waarop je ervaart dat je een mooie voorziening als het hospice samen kwaliteit 
geeft. Juist dat sociale aspect heeft door de pandemie te lijden. Overal trouwens.
In 2021 bestaat ons hospice, het ‘Thuis van Leeghwater’, 10 jaar. Een kroonjaar dat we 
zeker zullen aangrijpen om de gemiste activiteiten met elkaar - en voor een flink aantal 
vrijwilligers voor ’t eerst - meer dan goed te maken. 
Als afsluiting van dit voorwoord is het verleidelijk, maar de bestuurswensen voor ieder 
voor de decemberdagen en 2021 laat ik aan de voorzitter. Ik wens jullie veel leesplezier 
aan deze Nieuwsbrief.

Klaas Kwadijk          

2021: 10 JAAR HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER!
Volgend jaar viert het Hospice Thuis van Leeghwater haar tienjarig jubileum. Tien bijzondere jaren die zijn voor-
bij gevlogen. Met enorm veel mooie en verdrietige herinneringen, mensen die kwamen en gingen, prachtige en 
ingetogen momenten en natuurlijk de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel voor het Hospice en haar bewo-
ners inzetten en de grote steun van veel andere partijen om dat mogelijk te maken.  

Vanzelfsprekend gaan we het jubileum de nodige aandacht geven, afhankelijk ook weer van hoe de wereld er 
volgend jaar uit ziet. We geven eind dit jaar vast een voorzetje met een mooie advertentie in Binnendijks om ie-
dereen te bedanken voor de steun in deze tien jaar. 
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MIJN NAAM IS PETRA BOEREN, 
ik ben 48 jaar, woonachtig in Heerhugowaard samen met mijn man 
en dochter van 13 jaar. Ik hou van de natuur, lezen en koken en ik 
zit vaak achter de naaimachine. Ik was al een tijdje op zoek naar 
vrijwilligerswerk, omdat ik graag iets zinvols wilde doen. Via de 
vrijwilligers-site las ik over het Hospice. Dit sprak mij zo aan dat ik 
me meteen heb opgegeven. In de laatste fase van iemands leven 
iets kunnen betekenen voelt heel erg dankbaar. Ik ben heel blij 
dat dit op mijn pad is gekomen. Ik voelde me meteen thuis in het 
Hospice en na vier meedraai diensten mag ik volgende week echt 
beginnen. Ik kijk er naar uit!

IK BEN ALICE BUIJS, 
47 jaar oud en geboren in Volendam, Ik heb zelf twee volwassen 
kinderen die niet meer thuis wonen en mijn vriend heeft nog een 
dochter van twaalf die drie dagen per week bij ons is. Samen met 
mijn broer Aloys heb ik het bedrijf Volendam Music BV. Wij zijn 
een mananagement/boekings/evenementen bureau en beharti-
gen de zaken van o.a. Jan Smit, Nick & Simon, 3JS en vele anderen 
artiesten.
In maart van dit jaar is onze hele industrie stilgelegd door Corona 
en zit ik thuis. Omdat ik ben gewend om zeven dagen per week te 
werken is het best lastig om helemaal niks meer te doen zo ineens.
Toen het zomer was en er weer wat versoepelingen kwamen ging 
het allemaal wel maar begin oktober had ik weer een hele dag in 
de bank Netflix gekeken en toen was ik er klaar mee. Ik ben met-
een achter de laptop gekropen om te zoeken naar vrijwilligerswerk 
in de regio en zo kwam ik bij jullie terecht.

 
Van jongs af aan was ik al geïnteresseerd in de zorg maar omdat wij een familiebe-
drijf hadden ben ik daar ingerold. Maar de interesse is nooit verdwenen. Toen mijn 
oma nog leefde heb ik in de vakantie een keer vrijwilligerswerk gedaan in het be-
jaardenhuis in Volendam. Maar mijn kinderen waren toen nog klein en ik werkte daar 
ook bij, dus had ik geen tijd om dat buiten de vakantie om te blijven doen.
 
Omdat onze branche voorlopig nog niet zal draaien zoals voorheen heb ik nu alle 
tijd om vrijwilligerswerk te doen en hoop het straks te kunnen blijven combineren. 
Want na een paar weken ben ik er wel achter gekomen dat mijn hart in de zorg ligt.

EVEN VOORSTELLEN 
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IK BEN SANDRA RUNDERKAMP, 
45 jaar oud en kom uit Volendam. Ik ben getrouwd met Crelis en 
heb twee kids van 12 en 13 jaar oud. Ik heb samen met mijn broer, 
oom en tante, twee slagerijen in Volendam en een cateringbedrijf. 
Ik heb de afgelopen 15 jaar samen met mijn broer Niels dit cate-
ringbedrijf opgebouwd tot een mooi, goedlopende zaak. Helaas 
kwam negen maanden geleden Corona om de hoek kijken, en 
hebben wij helemaal geen werk meer in de catering. Ik kwam 
thuis te zitten, met af en toe een paar uurtjes op kantoor. Omdat 
ik daar totaal niet geschikt voor ben, ben ik gaan nadenken wat ik 
moest gaan doen. Jaren geleden heb ik het boek “Als ik het leven 
over mocht doen” van Bronnie Ware gelezen, wat mij enorm inte-
resseerde. En ik heb altijd gezegd dat als ik met pensioen zou 
gaan, ik in een hospice zou willen helpen. Omdat mijn pensioen 

iets vroeger kwam, ben ik gaan informeren of ik het misschien nu al zou kunnen 
doen. Ik werd heel gastvrij ontvangen door Joke, en was gelijk enthousiast. Binnen 
een paar dagen mocht ik al meelopen, en nadat ik vier diensten had meegedraaid, 
mocht ik meteen de cursus volgen. De cursus vond ik ook leerzaam en heel interes-
sant. Omdat er in mijn omgeving nu toevallig ook iemand is die heel ziek is, heb ik 
ook echt wat aan de cursus gehad in mijn privéleven.

Ik ben heel blij dat ik deze keuze heb gemaakt, want ik heb echt het idee dat 
ik iets goeds doe. Ik moest wel heel erg wennen, want in het hospice 

moet je er soms alleen maar “zijn”. En ik ben heel erg gewend om hard 
te werken, dingen te doen. Dus de eerst paar keer vroeg ik ook of ik 

soms de keukenkastjes moest schoonmaken als de bewoners ons 
niet nodig hadden. Maar nu ben ik helemaal gewend, mag ik 

meehelpen met de verpleger/ster, en vind ik het echt geweldig 
om dit werk te doen. 
Ook het contact met de vrijwilligers vind ik heel waardevol. 
Alle vrijwilligers die hier zijn, doen het echt omdat ze iets wil-
len betekenen voor het hospice. 
Heel bijzonder!
En ik heb voor mezelf al besloten, dat als de catering weer 
gaat lopen, ik toch zeker 1 dienst wil blijven meedraaien. 

Ik ben blij dat ik deze keuze gemaakt heb!!

EVEN VOORSTELLEN 

OPROEP
Wij hebben altijd nieuwe vrijwilligers nodig.

Weet jij iemand die misschien geïnteresseerd is?
Dan hebben wij graag met die persoon een vrijblijvend informatief gesprek.

Telefoon: 0299 - 68 20 20   /   Coordinator@Hospiceleeghwater.nl
De coordinatoren Joke Hillebrand en Yvonne Beerten

mailto:Coordinator%40Hospiceleeghwater.nl%20?subject=
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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.

RABO CLUBSUPPORT 2020: 
EEN GROOT SUCCES VOOR ONS HOSPICE

Ook dit jaar organiseerde de Rabobank Waterland en Omstreken een gro-
te actie voor  regionale verenigingen, clubs en instellingen. Tijdens de 
campagne Rabo ClubSupport 2020, die van 5 oktober t/m 25 oktober jl. 
werd gehouden, mochten alle leden van de Rabobank hun stem uitbrengen. 
Hiermee werd door de Rabobank aan clubs en instellingen in de regio 
Waterland en Omstreken, de mogelijkheid geboden om financiële steun 

te ontvangen om een doel te kunnen verwezenlijken.

Hospice Thuis van Leeghwater werd eveneens uitgenodigd deel te nemen. 
En ons doel werd een actieve til lift (Sara) die dringend gewenst was. 

Deze zou voor onze vrijwilligers en verpleegkundigen een enorme verlich-
ting brengen in de dagelijkse verzorging van onze bewoners.

Via onze website, Facebookpagina en Instagram hebben we campagne 
gevoerd om zoveel mogelijk leden van de Rabobank voor ons doel te winnen.

De uitslag van deze grootse Rabo ClubSupport 2020 volgde op 6 november. 
Dit jaar anders dan andere jaren toen de bekendmaking en de uitreiking nog 

in een feestelijke bijeenkomst kon plaats vinden. Maar door Covid 19 is niets meer 
hetzelfde. En daarom had de postbode dit jaar de eer om de goudkleurige envelop, met 

daarin de waardevolle cheque, te bezorgen.

Zeer benieuwd naar het resultaat hebben we in het bijzijn van de coördinator, enkele vrij-
willigers en verpleegkundigen de envelop geopend. En wat daar op stond overtrof al 
onze verwachtingen. Met alle stemmen, aan ons Hospice gegeven, is het fantastische 
bedrag ad € 1480,34 uit de pot van de RaboClubSupport aan ons geschonken.
Werkelijk een geweldig mooi bedrag waarmee ons doel, de actieve til lift, binnen hand-
bereik is gekomen.
Onze dankbaarheid aan alle leden van Rabobank Waterland en Omstreken is groot.
Dank voor uw stem aan het Hospice Thuis van Leeghwater!
Wij zijn blij dat daarmee ons werk voor het Hospice wordt ondersteund.
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CADEAUTJES VAN RITUALS PURMEREND
Heerlijk zeepjes, verzorgende handcrèmes, verzachtende geur-

stokjes, sfeervolle geurkaarsen en al wat wij maar nodig hebben 
krijgen we aangeboden door Rituals Purmerend, van de eige-

naresse mw. Sitih Paulissen, een vriendin van een vrijwilliger. 
Fantastische cadeautjes die dagelijks goed van pas komen 
bij de verzorging van onze bewoners en die ook een rustge-
vende warme sfeer in ons Hospice brengen.

Al jarenlang worden wij verrast met de heerlijkste verzor-
gende producten en geuren uit het exclusieve assortiment 
van Rituals en dat is wel een vermelding waard.  Het past al-

lemaal zo goed in deze tijd waarin we sfeer en warmte willen 
brengen in huis. Ook in ons Hospice maken wij een goede 

sfeer om dicht bij het thuisgevoel te komen. Daarbij hebben 
aangename geuren een belangrijke invloed op emoties en geven 

een goed gevoel. 
En dat willen we toch allemaal in deze donkere en onzekere tijden.

ZO LEUK!!
Wij kregen nóg een cadeautje.
Het Hospice ontving wederom vier gratis palliatieve zorgpak-
ketten van PPBox Zorg, gesponsord door Roparun. 

Er zit  van alles in, zoals vochtige washandjes, vaseline, mond-
spray, sponsstokjes, boekje met tips enz. 

Heel erg bedankt!

GULLE GIFTEN
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HERINNERING IN LICHTJES
Niets is hetzelfde dit jaar. 
Dus ook niet onze herinneringsavonden. 
Toch zocht de herinneringsgroep naar een weg om op mooie wijze alle bewo-
ners van het afgelopen jaar te herdenken, en tevens om een gebaar te 
maken naar hun naasten.  
En zo werd het Hospice, tijdens Allerzielen, op 2 november omgetoverd tot een 
sprookje in licht. Een mooie boog bij de voordeur, fakkels rondom. Tot het laat-
ste moment waren de vrijwilligers Frans, José, Jannie en Tiny nog druk bezig 
om het perfect te maken. En dat was het!

Voor de naasten werd een bijzondere kaart bedacht die op 2 november bij 
hen op de mat viel. Een prachtig gedicht, en een symbolische steen, als hart onder 
de riem. 
Trots op onze herinneringsgroep die met creativiteit en liefde deze dag toch 
heel mooi en bijzonder wist te maken!

MIJN STEEN

Ik heb een steen, een kleine steen
hij kent al mijn verhalenhij luistert

en bewaart ze goedtot ik ze weer kom halen
dan fluistert hij ze in mijn ooren word ik altijd blijhij doet er meestal stukjes troosten geluksmomentjes bij

ik kan alles aan hem vragenhij vangt mijn tranen in de luchtdoet mijn twijfels in een doosjeen moet lachen als ik zucht
hij is mijn allerbeste vriendwant in zijn mooie hart van steenzitten duizend lieve woordenhelemaal voor mij alleen

stenen weten meer dan mensenen geven graag hun zachte kracht
zeker als ze heel speciaaljuist op jou hebben gewacht

Margreet Jansenuit de gedichtbundel: ‘Ik mis je in alle kleuren’



Deze nieuwsbrief is een uitgave van: 
Stichting Hospice Thuis van 
Leeghwater en verschijnt 4 x per jaar. 

REDACTIE:  
Ilona de Caluwe, Marjanne Leenstra, 
Nelleke Vogel 

INLEVEREN KOPIJ: 
redactie@hospiceleeghwater.nl

GRAFISCHE VORMGEVING: 
Piep van Sante

DONATIES: 
NL26 RABO 01608.25.490 
t.n.v. Stichting Vrienden  
Hospice Thuis van Leeghwater

http//www.facebook.com/hospiceleeghwater 
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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.

http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
mailto:redactie@hospiceleeghwater.nl
http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
mailto:info%40hospiceleeghwater.nl?subject=

