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Koken in het hospice:
een feestje!
“Eten vind ik gewoon heel belangrijk, ook binnen mijn
gezin heb ik dit altijd zo gevoeld. Het is hét moment van de
dag waarvoor je de tijd moet nemen”. Dit is het antwoord
van Didi van der Kruit, één van de “kookvrijwilligers”
in het hospice op de vraag waarom zij zo graag kookt.
Meteen gevolgd door: “Maar hang het verhaal nu
niet teveel aan mij op, want ik ben slechts één van de
kookvrijwilligers”. De bescheidenheid die zo kenmerkend
is voor alle hospicevrijwilligers, het “wij-doen-het-metelkaar-gevoel” is gelukkig meeverhuisd naar de nieuwe
huisvesting!
Didi is sinds het 2e jaar werkzaam binnen het hospice.
“Eigenlijk kook ik vanaf het begin al vrij veel in het
hospice, maar draaide daarnaast ook gewone diensten. Hier
in het nieuwe hospice draai ik voornamelijk kookdiensten,
gemiddeld twee per week. Aanstaande zondag doe ik ook
een keer de vroege reguliere dienst, want ik wil wel het
contact en gevoel met onze gasten houden”.
Didi creëert een “plaatje” in de hospicekeuken

De aparte kookdienst in de nieuwe huisvesting is ontstaan
uit logistieke overwegingen. Het hospice is een stuk
groter dan het oude en de kamers zijn verdeeld over twee
verdiepingen. Dat betekent dat de reguliere bezetting van
twee vrijwilligers de handen vol heeft om alle gasten goed
en naar wens te kunnen helpen. Waar door de compactheid
van het oude hospice de kook- en reguliere vrijwilligersdiensten veelal gecombineerd konden worden, bleek in de
Kerkstraat al vrij snel dat dit een te zware opgave was.
Een enthousiaste groep mannen en vrouwen heeft deze
taak op zich genomen.

Er wordt ook bijgehouden wat iedereen eet, zo voorkomen
we dat mensen drie dagen achter elkaar hetzelfde eten.
Tenzij ze dat zelf willen uiteraard! Persoonlijk houd ik
er van om een leuk plaatje op het bord te creëren. Onze
gasten eten vaak kleine porties, dan is het een uitdaging
om het bord extra mooi op te maken. Eten is tenslotte een
feest, ook in het hospice!” ▶

Inhoud
Didi: “Iedere vrijwilliger vult de kookdienst op zijn of
haar eigen manier in. Uitgangspunt daarbij is dat de gast
bepaalt wat hij wil eten. Zelf ga ik eerst de gasten langs om
te informeren waar ze trek in hebben en ik ga vervolgens
boodschappen doen. Natuurlijk komt het ook voor dat de
gast even niet weet wat hij wil eten, dan geven we wat
suggesties. We komen er altijd uit.
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vervolg voorpagina: Koken in het hospice: een feestje!
De kookvrijwilligers ervaren de keuken in het nieuwe hospice
als een verademing. Ze hebben meegedacht over de inrichting.
Er is heel veel werkruimte, er zijn meer pitten en veel meer
koel- en vriesruimte. Zelfs een bordenwarmer en Quooker zijn
in de keuken opgenomen. “Een heerlijke ervaring om hierin te
mogen werken,” aldus Didi.
Zelf verheugt ze zich al op de Kerst, ze heeft ingetekend voor
de eerste kerstdag. “Het zijn bijzondere dagen en meer dan
anders blijft de familie van de gast eten. Heerlijk om dan een
prachtig kerstdiner klaar te maken, waarbij je er voor zorgt dat
de gast, die vaak nog maar een beperkte eetlust heeft en zijn
familie allen een volwaardige maaltijd krijgen en dan zodanig
dat het ook gezellig is. Koken is een avontuur!”
De prachtig ruime keuken waarin het fantastisch werken is

Ruud Bellekom

Basiscursus nieuwe vrijwilligers

Voor de eerste keer cursus in eigen huis

In oktober werd door tien nieuwe vrijwilligers de tweedaagse
basiscursus gevolgd. Voor het eerst hoefden we voor deze
cursus niet uit te wijken naar een externe locatie maar konden
we gebruik maken van het leslokaal in ons nieuwe hospice.
In de basiscursus waar communicatievaardigheden centraal

staan, wordt vooral gefocust op het belang van het goed kunnen
luisteren en het ‘er zijn’ voor onze gasten en hun naasten. De
cursus werd verzorgd door Odile Ebbing, trainer en Ingrid
Schonk, coördinator.

Colofon december 2014
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Hospice Wassenaar.
Verschijnt twee maal per jaar in juni en december.
Oplage 1.600.
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Een nieuwe uitdaging
Alweer een half jaar op onze locatie Kerkstraat 79 in
Wassenaar. De voordelen van de nieuwe huisvesting zijn wel
duidelijk: grotere kamers met badkamer voor de gasten en een
mooie beschutte tuin waar dankbaar gebruikt van is gemaakt
op de vele prachtige zomerdagen. Ook veel meer ruimte voor
zowel de gasten als onze medewerkers. En het blijkt dat de
zesde kamer (bedoeld als logeerkamer) hard nodig was, want
de meeste tijd is ook deze als gastenkamer gebruikt. In de
eerste zes maanden na de opening mochten we in totaal al
45 gasten ontvangen. Mede hierdoor is het vaak veel drukker
voor vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren. Het
gebouw is groot; er moet meer gelopen worden. Je bent
elkaar soms kwijt en met regelmatig zes gasten in huis zijn
de werkzaamheden beduidend toegenomen Dat is best wel
wennen. Dit bleek ook uit de enquête die gehouden is onder
vrijwilligers en verpleegkundigen. Een derde vrijwilliger,
zeker rond kooktijd, blijkt dan ook geen overbodige luxe te
zijn. De nieuwe organisatievorm vraagt op een aantal punten
verbeteringen waar aandacht aan besteed zal worden.

iets hoger uit dan de inkomsten. Maar door extra acties (bijv.
van de Lions) en een extra gift van de Stichting Vrienden
Van Hospice Wassenaar is dat allemaal weer goed gekomen.
Annette Gunneman gaat het bestuur verlaten. We danken haar
voor haar onvermoeibare inzet, ook tijdens de inrichting van
de nieuwe huisvesting. Ook Marga Louw stopt als secretaris
van de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar. Hartelijk
dank voor de inzet negen jaar lang. Gelukkig hebben we al een
opvolger gevonden (zie hieronder). In het volste vertrouwen
dat vrijwilligers, verpleegkundigen, coördinatoren en bestuursleden de uitdaging in ons nieuwe hospice aan kunnen, dank ik
ook hen allen voor de enorme inzet in, met name, de laatste
maanden.

Ook voor het bestuur was het een hectische tijd, mede
door de praktische betrokkenheid bij de verbouwing en de
verhuizing. Nu wordt het weer tijd om de taken tussen bestuur
en coördinatoren goed en zo mogelijk beter te verdelen. Wel
een betrokken bestuur, maar iets meer op afstand. De uitgaven
voor de verbouwing en inrichting vielen uiteindelijk toch

Gabrie Lansbergen

Even voorstellen
Enkele maanden geleden ben ik door
Gabrie Lansbergen, voorzitter van het
bestuur van het hospice, gevraagd om
Marga Louw op te volgen als secretaris
van de Stichting Vrienden van Hospice
Wassenaar. Mijn naam is Loes SeckelSteehouwer. Ik ben geboren in Rotterdam
(1947) en daar ben ik ook opgegroeid.
Na de middelbare school heb ik enkele
jaren als directiesecretaresse gewerkt.
Daarna ben ik in Leiden psychologie
gaan studeren met als afstudeerrichting
experimentele psychologie. Ik woon nu
al weer bijna dertig jaar in Wassenaar
en heb jarenlang als vrijwilliger bij het

U.V.V. in het ziekenhuis Bronovo in
Den Haag gewerkt. Als bestuurslid van
de Toercommissie van de Koninklijke
Nederlandsche Roeibond heb ik, ook
als vrijwilliger, vele buitenlandse
toertochten geleid. Via een goede
vriendin, die als vrijwilliger van het
eerste uur in het hospice werkt, heb ik de
ontwikkelingen van het hospice altijd met
veel belangstelling gevolgd. Ik heb grote
bewondering voor de vrijwilligers die de
dagelijkse zorg voor de gasten op zich
nemen. Mij ligt echter een administratieve
taak beter en ik ben dan ook blij dat ik op
deze manier mijn steentje kan bijdragen.
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De gast centraal in Hospi
1

2

Kwaliteit van Leven
Palliatieve terminale zorg is zorg voor mensen die nog maar kort te leven hebben. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal. Wat die
kwaliteit is, verschilt per persoon en kan het beste door de gast en/of hun naasten zelf worden aangegeven. Voor de een betekent dat het
verlichten van de pijn, voor de ander het extra verwend worden met lekker eten. Sommige gasten willen hun mantelzorgers ontlasten,
zodat er tijd vrijkomt voor een waardevol loslatingsproces. Maar palliatieve zorg is ook: samen aan het bed zitten, een luisterend oor
voor een levensverhaal, of een vertrouwenspersoon met wie gasten hun angst voor het onbekende kunnen bespreken. Op die manier is
kwaliteit van leven altijd zorg op maat. In het hospice staan er verschillende mensen klaar om de gevraagde zorg te leveren.

Geen zorg zonder vrijwilligers
In Hospice Wassenaar zijn ruim 75 speciaal opgeleide vrijwilligers actief betrokken bij de dagelijkse
zorg voor de gasten. In wisselende diensten zijn twee tot drie vrijwilligers aanwezig om het de
gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken. Zij ondersteunen de verpleegkundigen, verrichten
huishoudelijk werk, doen boodschappen, verzorgen de maaltijden, de tuin, doen klusjes in huis en
treden op als gastvrouw/gastheer voor de familie en vrienden. Dagelijks bespreken zij het menu met
de gasten, waarbij zij zoveel mogelijk uitgaan van persoonlijke wensen. Hun belangrijkste taak is
ervoor te zorgen dat de gasten het gevoel hebben dat hun verblijf ‘bijna-net-als-thuis’ is.
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Drie coördinatoren leiden het hospice
De dagelijkse leiding in het hospice is in handen van
drie parttime coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk
voor de opname van gasten, de ondersteuning
en training van de vrijwilligers en het opbouwen
en onderhouden van het netwerk met de diverse
zorgverleners in de regio, alsmede de contacten met
andere hospices in het verzorgingsgebied. Er wordt
veel aan kennis en ervaring uitgewisseld.

Verpleegkundigen
Verpleegkundigen in een hospice verlenen palliatieve zorg. Wanneer genezing
niet meer mogelijk is, heeft deze bijzondere vorm van zorg als doel het de gast
zo comfortabel mogelijk te maken. Concreet houdt dit in dat samen met de
huisarts een plan wordt opgesteld
teneinde klachten, voortkomend
uit de ziekte, zo draaglijk mogelijk
te maken. Met name op het gebied
van pijnbestrijding is er in een
hospice zeer veel kennis en kunde
aanwezig. Er is een vast team van
verpleegkundigen 24 uur per dag
aanwezig.
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Huisarts
De medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts in
samenwerking met de verpleegkundigen en met eventuele hulp van de
palliatief consulent van het hospice. Indien de afstand voor de eigen
huisarts bezwaarlijk is, nemen de Wassenaarse huisartsen de medische
zorg over. Voor psychosociale zorg kan een beroep worden gedaan op
de eigen geestelijk verzorger van het hospice.

ice Wassenaar
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Bestuur
De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de Stichting
Hospice Wassenaar. Deze is verantwoordelijk voor de exploitatie,
heeft de professionele krachten in dienst en staat borg voor een zo
optimaal mogelijke kwaliteit van de zorg.
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Thuis voelen
In een hospice moet je je thuis kunnen
voelen en vooral jezelf kunnen zijn. Hospice
Wassenaar telt 6 privé gastenkamers, ieder met
een eigen badkamer met douche en WC. Aan
de comfortabele inrichting is veel aandacht
besteed. De kleuren zijn neutraal zodat daar
nog een persoonlijke ‘touch’ aan toegevoegd
kan worden met kleine dierbare spulletjes
van thuis. Enkele kamers hebben een eigen
logeerruimte. Familie en vrienden zijn altijd
welkom en worden gastvrij ontvangen. Voor
gezamenlijk gebruik zijn de grote woonkeuken
en de zitkamer. In de beschutte tuin is het bij mooi
weer goed toeven.
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Hospice Wassenaar staat niet alleen
Hospice Wassenaar werkt samen met andere
organisaties die zorg leveren in een terminale
fase. In de regio is er contact met de andere
hospices en ook met VTZ Haaglanden,
een organisatie die vrijwilligers inzet in
de thuissituatie. Tevens is het lid van de landelijke vereniging Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en van de netwerken NPZ Haaglanden en
Zuid-Holland Noord. Inmiddels timmert ook het Oncologisch Netwerk Wassenaar
aan de weg, waarin verschillende disciplines, die zich met oncologische zorg
bezighouden, gebundeld zijn. Tot slot onderhouden de coördinatoren contacten
met en volgen zij trainingen bij het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland).

Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar
Bankrekeningnummer: NL11RABO 0366 150 510
De Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar zet zich in om ieder jaar
opnieuw het exploitatietekort aan te vullen. Het hospice heeft deze garantie
hard nodig. Daarvoor moet de stichting ieder jaar opnieuw voldoende
inkomsten binnenkrijgen. Om die reden is zij permanent op zoek naar
donateurs (ook van periodieke giften die direct aftrekbaar zijn van de
belasting), gulle gevers of mensen/clubs die een actie organiseren.

Zorg voor de familie
Een terminaal zieke komt zelden alleen. Juist
in de laatste levensfase zijn geliefden, familie
en vrienden van wezenlijk belang. Ook voor
hen is de stervensfase van een geliefde een
enorm ingrijpende gebeurtenis. Onze zorg
biedt ook hen een schouder of een arm om
een schouder.S teun met een lach en een traan.
Enkele weken na het overlijden nemen de
coördinatoren of de geestelijk verzorger contact
op met de naasten om ervaringen te delen.
Er wordt ook een enquête opgestuurd om de
kwaliteit van de geleverde zorg te checken.
Eenmaal per jaar organiseert het hospice een
herinneringsbijeenkomst waarin de overleden
gasten van het achterliggende jaar herdacht
worden. Veel families stellen dat zeer op prijs.
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Onkosten en inkomsten
Een hospice heeft uiteraard ook een
zakelijke kant. De jaarlijkse kosten van
Hospice Wassenaar bedragen ongeveer
€ 300.000. Het exploitatietekort voor 2014
bedraagt 20-25%; hetgeen neerkomt op
€ 60.000-75.000. Dit is helaas een
jaarlijks terugkerend tekort.
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Dit huis voelt gewoon goed
Petra Beijk is één van de krachten van het allereerste uur. Vanaf de opening in 2005 is zij als verpleegkundige werkzaam
in Hospice Wassenaar. Daarvoor werkte ze al vier jaar in een ander hospice, maar alleen maar nachtdiensten en dat ging
haar opbreken. Toen de kans zich voordeed om in een nieuw hospice te beginnen en zij daarbij ook niet van werkgever
(Florence) hoefde te veranderen, was de keus snel gemaakt. Een perfecte gesprekspartner dus om de verschillen tussen
het oude en het nieuwe hospice te belichten.

De Zuylen was
knus en mooi,
maar hier is
het heerlijk!
Conny Bollen draagt haar dienst over aan Petra Beijk (r)

De verpleegkundigen vormden op de oude locatie de groep
die wat betreft werkruimte het slechtst bedeeld was: hun
kamer had het formaat van een forse bezemkast. Daarin
moest de noodzakelijke administratie bijgehouden worden,
gesprekken met artsen worden gevoerd en de medicatie
worden klaargemaakt. “Ach, je wist niet beter natuurlijk en
door de ruimte inventief in te delen, een lange smalle plank
bijvoorbeeld om de medicatie op uit te zetten, hebben we het
al die jaren toch gered,” aldus Petra. “De beperkte ruimte in
het oude hospice kende voor- en nadelen. Voordeel was dat het
met name ’s nachts heel overzichtelijk was, met alle deuren op
een kier of open liep je in korte tijd langs alle kamers en kon
je gelijk zien hoe het met de gasten was. Tegelijkertijd hoorde
iedereen het ook direct als er op één van de kamers iets aan
de hand was. Een nadeel vond ik persoonlijk de gezamenlijke
badkamers. Je moest met de gast over de gang naar de
badruimte. Zeker in de laatste fase, wanneer mensen vaak het
meest kwetsbaar zijn, is dit geen ideale situatie. Daarmee is
wat mij betreft gelijk ook de allergrootste vooruitgang in het
nieuwe Hospice genoemd. Iedere gast heeft hier zijn eigen
douche en wc. Ook de mogelijkheid om op iedere kamer een
logé te kunnen plaatsen is natuurlijk fantastisch.”
“Dit huis voelt gewoon goed. De Zuylen was knus en mooi,
maar hier is het heerlijk! Afgelopen zomer hebben de gasten
kunnen genieten in onze fantastische tuin, dat doet ze zo goed.
De gasten hebben meer privacy en rust. Een collega maakte
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daarover onlangs wel een goede opmerking waar we inderdaad
alert op moeten zijn: sommige gasten hebben niet veel bezoek
of kiezen daar bewust voor. Dan zijn de kamers misschien
wel groot en moeten we er voor waken dat de gast dit niet
als ‘alleen zijn’ gaat ervaren.” Met “we” in de voorgaande zin
bedoelt Petra de vrijwilligers. “Zonder de vrijwilligers zou het
hospice niet mogelijk zijn. Zij zijn de jus bij de maaltijd, zij
helpen en ondersteunen op alle vlakken, daardoor is er veel
meer tijd en echte aandacht voor de gasten.”
We sluiten het gesprek af in de ruime werkkamer van de
verpleegkundigen. “Ideaal, onze eigen ruimte, hier kunnen we
in alle rust met de huisartsen en familie overleggen. Ook voor
de medicatievoorbereiding is veel meer ruimte. Nee, wij willen
niet meer terug!”
Buiten luidt de kerkklok éénmaal, het
is inmiddels 22.30 uur. Conny Bollen
draagt haar dienst over aan Petra. Op
de gang is een vrijwilliger met een
extra bed op weg naar één van de
kamers. Een familielid blijft waken
bij een gast. De rust en warmte
zorgen voor een haast weldadig gevoel. Petra heeft gelijk: dit
huis voelt gewoon goed!
Ruud Bellekom

De coördinatoren

‘We groeien stap voor stap in ons jasje’
Het enthousiasme is nog niet getemperd. Ruim een half jaar na de verhuizing vertellen de drie coördinatoren wat voor
hen de grootste winstpunten zijn van de nieuwe huisvesting. De kinderziektes lijken overwonnen en staf en vrijwilligers
vinden hun draai in de fraaie, maar meer eisende werkomgeving. Dus wordt het tijd om ook weer naar de toekomst te
kijken.

Gevraagd naar het grootste winstpunt van het nieuwe pand,
klinkt het zonder aarzeling: meer rust en ruimte voor onze
gasten. ‘De privacy is merkbaar toegenomen en wordt door de
gasten openlijk gewaardeerd. En dankzij de geweldige zomer
bood ook de tuin een unieke uitvalbasis voor onze gasten en
hun bezoekers. Onze vaak onzichtbare tuincommissie heeft in
extreem korte tijd zichtbaar resultaat geboekt.’
Minimaal een jaar
De verhuizing heeft veel meer impact op het werk gehad dan
verwacht, erkennen de coördinatoren. De dagelijkse bezetting
van vrijwilligers is van acht naar negen mensen gegaan. De
inzet van verpleegkundigen is op piekuren verdubbeld. Mede
hierdoor vloeit de stress nu langzaam weg.
‘Onze gasten hebben er gelukkig weinig van gemerkt en wij
zelf zien dat langzaam maar zeker de sfeer van het oude huis
zich ook in het nieuwe nestelt. Iedereen die wel eens verhuist,
weet dat het minstens een jaar duurt voordat je huis een thuis
is. Dat geldt ook hier. Op dit moment wordt de stiltekamer
vormgegeven en zullen gasten ook hun weg naar de tweede
verdieping gaan vinden. We zijn intens blij dat we ons
opleidingsprogramma voor vrijwilligers en andere trainingen
in ons eigen leslokaal kunnen aanbieden. Dat scheelt kosten,
vergroot de betrokkenheid en brengt leven in huis.’
Nabije toekomst
De politiek schudt op dit moment de zorg in ons land danig
op. De onzekerheden die dit met zich meebrengt, hebben ook
gevolgen voor het hospicebeleid waarin de coördinatoren een
rol vervullen.

Ingrid Schonk, Elsbeth Zonnevylle en Karin Kopp

Ondanks soms onduidelijke politieke kaders, wordt intern
nagedacht over nieuwe kansen. Hospice Wassenaar heeft
de ambitie zich te ontwikkelen tot een kenniscentrum
palliatieve zorg voor de gehele regio. ‘Daarbij zullen we
de samenwerking zoeken met huisartsen, het oncologisch
netwerk en anderen. We denken momenteel na over meer
ondersteuning rouwverwerking en we willen de behoefte
peilen aan – terminale – respijtzorg voor mensen die niet bij
ons willen verblijven, maar van wie de mantelzorgers soms
even op adem moeten komen.’ De hoop is dat, nu de rust in
huis weerkeert, er meer tijd komt voor het uitwerken van een
toekomstvisie.
Anneke van der Does
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Hospice Wassenaar
dankt lokale organisaties
Het afgelopen jaar hebben we, ten bate van zowel de verbouwing
van onze nieuwe huisvesting als de Stichting Vrienden van
Hospice Wassenaar, vele giften in ontvangst mogen nemen
van lokale organisaties. Het benefiet golftoernooi bij Golfclub
Rozenstein, georganiseerd door de Lions Wassenaar Duin en
Lions Vlietranden, bracht maar liefst €14.330 op.

Ondanks de barre weersomstandigheden was de opbrengst van
de platen- en boekenmarkt, georganiseerd door het Centrum
Management Wassenaar, toch nog €1250.

Om het tekort van de Exploitatie Stichting te kunnen
aanvullen, mag de Stichting Vrienden van Hospice Wassenaar
zich gelukkig prijzen met ruimhartige schenkingen door
nabestaanden van gasten, van donateurs en stichtingen
(Johannes Stichting, Stichting Oud Rande Fundatie), en
daarnaast van mensen die periodieke schenkingen doen en
andere gulle gevers die ons zomaar willen ondersteunen.
Hospice Wassenaar is bijzonder dankbaar voor het sociale en
financiële draagvlak in de regio; met name in Wassenaar. Ook
in 2015 hopen we weer een beroep op u te mogen doen. Wij zijn
Golfclub Rozenstein zeer erkentelijk voor de toezegging dat er
op 1 september 2015 wederom een benefiet golftoernooi voor
ons zal worden georganiseerd. Zonder dit soort fantastische
initiatieven en gulle gaven zouden we de jaarlijkse exploitatie
niet rond kunnen krijgen.
Hartelijk dank, mede namens alle medewerkers en het bestuur,
Gabrie Lansbergen
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Werken in hospice laat
diepe indruk achter
Vertrekkende vrijwilligers hebben ieder hun eigen
redenen om het bijzondere werk, dat ons allen zo
na aan het hart ligt, te beëindigen. Veranderde
huiselijke omstandigheden of fysieke problemen
kunnen leiden tot zo´n beslissing. Vrijwilliger
Annelied Mock had een puur praktische reden en
nam afscheid van al haar collega´s met een prachtig
schrijven dat het ‘leven en voelen’ in ons hospice
mooi weergeeft:
“Vanwege onze aanstaande verhuizing naar Amsterdam
nam ik al stilletjes afscheid van het hospice. Intussen
beginnen de dozen zich op te stapelen en is het tijd voor
reflectie. Het is een heel fijne ervaring geweest om als
vrijwilliger te mogen werken in het hospice!
De ontmoetingen, het leren, het meedoen, meezorgen,
meevoelen heeft diepe indruk op me gemaakt en het
gevoel van nederigheid ten aanzien van het leven en
de dood vergroot. Het grote mysterie laat zich niet
kennen, althans niet op denk-niveau. Wat deze tijd zo
waardevol en leerzaam maakt, is juist het opvangen van
glimpjes in het mysterie op gevoelsniveau. Ik ben er erg
dankbaar voor dat ik de gelegenheid heb gekregen twee
jaren mee te draaien in het hospice, jullie prachtige
organisatie. Ik heb diep respect voor de gasten in de
eerste plaats. Hoe zij tot overgave bereid zijn, ieder op
haar of zijn eigen wijze. En voor jullie, professionals en
vrijwilligers, die de andere zijde van de medaille elke
dag opnieuw creëren, een plek waar overgave mogelijk
is. De stille daadkracht die het hospice eigen is. Daar
ligt vakmanschap aan ten grondslag. En liefde. Pet af!
Dag allemaal, het ga jullie goed!”

Wilt u schenken, dan kan dat direct op bankrekening
nummer: NL11RABO0366150510 t.n.v. Stichting
Vrienden van Hospice Wassenaar. Als u zich opgeeft
als donateur, krijgt u ieder half jaar een nieuwsbrief
toegestuurd: vriendenvan@hospicewassenaar.nl

