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THUISKOMEN
Wat is er fijner dan thuiskomen, ontzorgd worden, omringd te zijn 
door lieve en geduldige vrijwilligers, waardoor familie en vrienden er 
gewoon kunnen zijn voor hun naaste, zonder dat zij moeten zorgen. 
Onze vrijwilligers bieden bewoners, hun familie en vrienden de beno-
digde zorg, het luisterend oor en de gezelligheid van een thuis. Met 
bewoners een spelletje spelen, zorgen voor lekker eten en drinken, 
allemaal activiteiten die de bewoner rust geeft. Daarbij is ons motto: 
“Niks moet, alles mag in de laatste levensfase.”
Familie en vrienden van de bewoners krijgen hierdoor tijd en rust om 
samen met hun dierbare herinneringen op te halen of te kletsen zon-
der dat er ook gezorgd moet worden. Hierdoor ontstaat ruimte om 
goed afscheid te nemen.

#DURFTEVRAGEN
Veel mensen weten niet wat een hospice doet en denken dat het er somber is, met veel 
verdriet. Maar het tegendeel is waar. Het is een warm thuis voor allen die erbij betrokken 
zijn. Vertel over ons mooie ‘Thuis van Leeghwater’, en de warmte en de gezelligheid die 
wordt gecreëerd. 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, mannen en vrouwen die in eigen kring 
zorgen voor een warm thuis en dat anderen ook gunnen. ‘Je kent ze wel’, mensen die 
klaar staan voor anderen en zorgen voor een warm nest voor familie en vrienden, waar 
gelachen en gehuild mag worden. Durf hen te vragen of ze dit ook in het hospice zouden 
willen doen voor 4 uurtjes per week. 

SAMEN BEREIK JE MEER
Wij zijn op zoek naar nog veel meer vrijwilligers, zodat niemand dubbele diensten hoeft 
te draaien en we ook ons rooster ingevuld krijgen als vrijwilligers vakantie hebben of 
even niet kunnen. Help ons zoeken. 

Alvast dank.

Secretaris van het bestuur
Bente London

VAN DE BESTUURSTAFEL
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JOKE PLINSINGA

Hallo, ik ben Joke Plinsinga, 56 jaar en wonend in De Rijp. Ik ben ge-
trouwd en moeder van drie zoons, 23, 27 en 30 jaar oud. Sinds begin 
2017 doe ik, samen met Greet, de facturering en nog wat andere ad-
ministratieve werkzaamheden bij het hospice. Daarnaast ben ik begin 
dit jaar gaan kijken of de verzorging bij het bed ook wat is voor mij. Ik 
heb nu vier diensten meegedraaid en aanstaande maandag start ik 
met de introductiecursus.
Via mijn vorige baan heb ik een aantal keren hospices mogen verblijden 
met een donatie. Wat mij bij alle hospices opviel was de fijne sfeer die 
er hing. Vandaar dat ik altijd heb gezegd: als ik ooit vrijwilligerswerk 
ga doen, dan is dat in een hospice. Via een informatiekraam op de 
jaarmarkt van Middenbeemster rolde ik uiteindelijk het Hospice Thuis 

van Leeghwater in. Tot nu toe heb ik nog geen moment spijt gehad.
Wat mij vaak opvalt is dat veel mensen denken dat een hospice een soort ziekenhuisom-
geving is. Niets is minder waar. Daarom probeer ik dan ook mensen om mij heen te stimu- 
leren om gewoon eens een kijkje in het hospice te nemen, om te zien of ze het misschien 
ook leuk vinden om te helpen.
Ik hoop nog een tijd fijn met iedereen samen te werken in dit mooie ‘thuis’.

EVEN VOORSTELLEN 

PAUL GERRITSEN

Hiephoi allemaal, ik ben Paul Gerritsen, 38 jaar en 
vrijwilliger in het hospice “aan bed”. Prachtig om te 
mogen doen! 
Als voormalig uitvaartleider was voor mij het doel om
 zoveel mogelijk uit handen van de familie te nemen en
hen de ruimte en tijd te geven om te kunnen rouwen. Hier in het 
hospice is mijn doel om de laatste levensfase zo draaglijk en 
prettig mogelijk te maken voor onze bewoners. 

Naast het hospice ben ik nu aan het werk voor jongeren 
met een beperking. Mijn vrije tijd spendeer ik aan vrienden,
 wandelen, koken en wat er toevallig op mijn pad komt. 

Slechts 4 uur per week, 4 uur per maand op een weekenddag, 
je mag zelf bepalen welke shifts je draait, mits beschikbaar. 
Je staat nooit alleen, altijd een verpleegkundige in de buurt (leer je ook nog van!!). 
Je wordt goed ingewerkt en jij wil toch ook, net als ik, iemands laatste levensfase 
zo draaglijk mogelijk maken?? De drempel is enorm laag, doe het niet voor jezelf, 
maar geef de bewoners een luisterend oor, een lach en guitige oogjes. 
Dit is waarom ik vrijwilliger ben in het hospice, samen met een mooi, lief en dankbaar 
team van vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren!! 
Dank jullie wel voor de afgelopen maanden!! Tot gauw, toedeloe allemaal!! #doelief



FRANS SCHOUTE

Mijn naam is Frans Schoute, ik ben 66 jaar en ben zelfstandig onder-
nemer. Ik heb een praktijk in sporttherapie.

Alles bij elkaar ben ik ongeveer zeven jaar werkzaam als vrijwilliger in 
dit mooie hospice. Een aantal jaar geleden ben ik gevraagd of ik achter- 
wacht zou willen worden. Na een goede interne opleiding en een aan-
tal keer meelopen met een ervaren AW, mag ik nu zeggen dat ik zelf 
ook achterwacht ben.
Tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van gekregen. Heel 
even ben ik er tussenuit geweest omdat ik het eigenlijk niet meer kon 
combineren met mijn eigen praktijk. Maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en sinds eind vorig jaar ben ik weer terug in deze rol.

Wat trekt mij zo aan in de rol van AW? Met name de ondersteuning die je mensen kunt 
en mag bieden en het bijstaan in hun verlies van een dierbare. Je biedt de mensen een 
luisterend oor omdat zij zo hoog in de emotie zitten en daardoor het overzicht even vol-
ledig kwijt zijn. 
Iemand die dan structuur kan bieden in het vinden van de juiste weg om op een zo mooi 
mogelijke en rustige manier afscheid te nemen van een dierbare is een 
rijkdom en voor mij een passie. Als mensen zo hoog in hun emotie 
zitten maar je kunt ze als AW zo ver krijgen om mee te werken met 
de laatste zorg zijn mensen je na de uitgeleide zo dankbaar.
De laatste zorg vind ik persoonlijk heel mooi om te doen om de 
overledene zo mooi te maken dat de nabestaanden ook echt 
hun dierbare herkennen en zeggen: het is hem of haar echt. 
Daarna komt dan de uitgeleide waarin wij de familie eigenlijk 
voorbereiden op wat hen te wachten staat in het uitvaarcentrum. 
Hiervoor krijgen wij zoveel lovende woorden van de familie en zijn 
zij zeer tevreden dat wij hen hebben bijgestaan.
Samen zoeken naar de mogelijkheden, samen het delen van groot verdriet, 
samen de overledene gedenken in de periode van het hospice, samen-
werken in deze periode met de verpleegkundige van Evean, samen 
toewerken naar het doel om iemand een waardig afscheid te geven 
want dat verdient iedereen. Daarna ga ik met een heel mooi en 
goed gevoel naar huis, hoef ik het niet los te laten maar ga ik er op 
een andere manier mee om dan de familie, en dat gevoel is zoooooo 
mooi, daarom ben ik AchterWacht. En trots op dit hospice en alle 
mensen die daarmee verbonden zijn.
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EVEN VOORSTELLEN 



5

DANK JE WEL..
Een heerlijke taart, een bijzondere kaart of een  
lieve kleine attentie als ‘dank je wel’.
Er is soms zoveel te zeggen! 
Een warm en welgemeend ‘dank je wel’ zegt zo-
veel meer en betekent veel voor ons.

Na het overlijden van mevrouw werd bij ons een  heerlijke taart gebracht 
met daarop een foto van haar met een blijde lach. En tijdens de nabe-
spreking met haar dochter werden wij nogmaals bedankt, met alle lof en 
waardering voor de geboden zorg, met een verrassingszakje voor alle 
vrijwilligers!
Nu aan ons de beurt om dank je wel te zeggen: heel lief!

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.

SAMEN GENIETEN 
VAN HET VROEGE VOORJAARSZONNETJE!
Het fantastische zonnige lenteachtige weer dat ons in de laatste week van 
februari overkwam, prikkelde ook de zinnen van onze bewoonster mevrouw 
Van het Kaar om nog even naar buiten te kunnen en te genieten. 
Onze vrijwilliger Monica Schumacher bedacht zich geen moment, kleedde 
de mevrouw goed aan en zo trokken ze, niet veel later, voor een fijne wande-
ling door de straten van Middenbeemster. Wat mooi toch om bewust tijd voor 
elkaar te maken!
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HERMIEN VIERT JUBILEUM
Dit jaar hebben we één jubilaris: Hermien Beld. 
Hermien zet zich al 10 jaar lang trouw in voor ons 
hospice en daar zijn we heel erg blij mee. 
Dank je wel Hermien, we hopen nog lang met je te 
mogen samenwerken!

SNEEUWPRET OOK VOOR ONZE COÖRDINATOREN!
De sneeuw die ons in februari verraste was een welkome afleiding in de sombere tijden 
die we allemaal doormaken in deze coronatijd.

Het was genieten en niet al-
leen voor kinderen een feest: 
ook onze coördinatoren hou-
den ervan en ze waren niet 
meer te houden. Beiden 
hielden kantoor in de voor-
tuin van het hospice, want ja, 
het werk moet toch door-
gaan! Gelukkig bleven ze 
bereikbaar met hun telefoon 
in de hand. Het gevoel één 
met de sneeuw was heerlijk, 
maar verre van comfortabel. 
Met rode blosjes van de kou 
kropen Joke en Yvonne weer 
veilig terug achter hun bu-
reau binnen in het warme 
hospice.
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NIEUWJAARSRECEPTIE IN EEN ANDER ‘JASJE’
Onze traditionele Nieuwjaarsreceptie kon, vanwege de corona maatregelen, dit jaar 
niet doorgaan. Niet even samen komen om elkaar te zien, de beste wensen uit te 
spreken, te luisteren naar ons hospice koor en met elkaar te proosten 
in de foyer van de Keyserin. 
Dit voelde, zeker na dit bewogen jaar 2020, als een 
groot gemis. Het bestuur bedacht een goede oplossing 
hiervoor: “het proostmoment” om toch in verbondenheid 
met elkaar een toost uit te brengen.

Voor iedere medewerker/vrijwilliger stond een heerlijk 
proostpakket klaar met nootjes, kaas, vruchtensap en een mooi flesje 
prosecco bubbels, samengesteld door Jos Klijnsma van 
de Beemster Chocoladefabriek B.V. De voorzitter Kees 
Sietsema had zijn nieuwjaarstoespraak op video vastgelegd en 
de link naar alle betrokkenen gestuurd met het verzoek deze 
op zaterdag 9 januari ’s middags te bekijken.
Omdat samen proosten in een live streaming niet mogelijk was, 
werd gevraagd om het proosten vast te leggen op foto en deze 
in te sturen.
En zie hier een compilatie van proostmomenten vergezeld 
met de wens aan iedereen voor een gelukkig maar vooral 
gezond 2021!
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HOSPICE VOOR EVEN DE FILMLOCATIE 
VOOR RTV L.O.V.E.
“Camera klaar...actie!”
Het is maandagmiddag 23 februari als in de overdrachtskamer de filmploeg van RTV 
L.O.V.E ( Lokale Omroep Volendam Edam) is neergestreken en met de opname start. 
Cameraman Marcel van Meel geeft het sein aan de interviewer Jan Tol om te beginnen.
Aan tafel zitten de beide coördinatoren Yvonne en Joke en vrijwilliger Elma klaar om 
een reeks aan vragen te beantwoorden die allemaal over ons hospice gaan.

Omdat onze secretaris Bente, van het stichtingsbestuur, vele contacten heeft voor haar 
eigen organisatie en dus ook met Jan Tol van deze lokale omroep, was een afspraak 
gauw gemaakt.
Vanuit het hospice lag het verzoek om aandacht te genereren voor het werk in ons hospice 
om zo nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

De opnames liepen als een zonnetje.  
De coördinatoren en vrijwilliger gaven, 

als volleerde tv-sterren, in dit interview 
een duidelijk verhaal over wat het hospice 

is. Werkelijk alle facetten van het hospice 
komen voorbij.

Het interview werd op zondag 28 februari uit-
gezonden in het programma “100- min en 

ouder”, maar is gelukkig terug te vinden 
op Youtube via onderstaande link.

  
https://youtu.be/xx_opJbIzyE

https://youtu.be/xx_opJbIzyE


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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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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