momentje

Hospice

Een ‘dankjewel’ blijft voor ons zo waardevol
en dierbaar, in woord en gebaar met wat
lekkers of iets moois. Ze zijn allemaal zo
bijzonder en ze doen ons beseffen dat wij
dagelijks met toewijding de vele mooie
taken in dit Thuis mogen verrichten!
Dit Hospice momentje deel ik graag met alle
betrokkenen bij de Hospice.
Thuis van Leeghwater doet zijn naam eer aan.
Het is met recht een thuis. De coördinatrices zijn
hoogst professioneel en werken daarbij met een evenredige portie hart en liefde! Zij verliezen
geen moment de belangen van zowel de gast en diens naasten, als ook van het huis en
personeel/verpleging/vrijwilligers uit het oog en weten deze naadloos op elkaar af te stemmen.
Het hele team is compleet afgestemd op mensen in de laatste levensfase.
Mijn ervaring is; mijn moeder heeft haar laatste 8 dagen van haar leven mogen meemaken hoe
een vorst leeft! Een prachtige schone kamer met eigen badkamer en tuintje. Dag en nacht staat er
iemand met een glimlach klaar, om de wens van dat moment in te willigen. Is het er niet, dan
wordt het direct geregeld.
Ondanks al haar pijn, heeft mijn moeder haar laatste adem compleet ontspannen losgelaten.
Wij, als familie, zijn net zo goed begeleidt van begin tot eind. Geweldige steun, zeer goede
voorlichting.
De uitgeleide van het team was prachtig en persoonlijk. Net als hele verblijf eigenlijk.
In het Thuis van Leeghwater krijgt zorg ineens een hele andere betekenis. Een ECHTE betekenis.
Ik hoop dat als mijn tijd komt, en ik net als mijn moeder weiger om in een bejaardentehuis en co
terecht te komen, dat ik ook een thuis vind zoals Thuis van Leegwater en vooral; zo'n geweldig
liefdevol team!
Ik vind dat deze woorden nog steeds te kort doen.
Maar ik kan t op dit moment niet beter verwoorden.
Nogmaals mijn dank aan jullie.
LIEFS, Jennifer Henningsen

