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Al meer dan een jaar geleden hebben de besturen, de staf en de vrijwilligers de wens uitgesproken om 

er voor te zorgen de wachttijden voor opname in het hospice te minimaliseren. Er moet in het hospice 

voldoende plaats zijn voor iedereen. De enige oplossing voor het probleem is de uitbreiding van het 
hospice. 

Begin tweede helft 2017 hebben we ons dan ook de vraag gesteld of ’t Huis van Heden zou moeten 
uitbreiden met één of twee kamers. Door de gezamenlijke besturen van het hospice werd gesteld dat, 

om een verantwoorde investering te kunnen doen, minimaal 75% van de begroting gewaarborgd 

moest zijn door externe financiering, voordat gestart zou gaan worden met de verdere planvorming. 
Voor de resterende 25 % moet een deel uit eigen middelen komen en wordt de hoop gevestigd op 

donaties uit de regio. Deze regionale donaties moeten los staan van het reguliere aantal giften en 
donaties dat benodigd is voor de exploitatie van het hospice.  

Begin 2018 zijn donatieverzoeken neergelegd bij een aantal landelijke (meestal private) goede doelen 
fondsen.  

De response van de fondsen was boven verwachting en overweldigend en eind maart was het 

streefbedrag al bijna bereikt. Zonder de andere fondsen te kort te willen doen, is een bijzonder woord 
van dank hierbij wel verschuldigd aan Roparun. Roparun heeft een toezegging gedaan van bijna 50% 

van het totaal benodigde bedrag. Ook de 25 % van de financiering, die regionaal opgebracht dient te 
worden, liet een positief beeld zien. Door het ontvangen van enkele aanzienlijke giften was het 

benodigde bedrag grotendeels binnen.  

In een gezamenlijke vergadering van de Stichting Hospicezorg en de Stichting Vrienden van het Hospice 
Zuidoost-Drenthe werd dan ook besloten tot goedkeuring van de uitbreiding. De 

bouwvergunningsaanvraag werd ingediend bij de gemeente en een bouwteam startte met de 
voorbereidende werkzaamheden  

Op 31 augustus 2018 hebben de wethouders Raymond Wanders, Joop Brink en Nynke Houwing van 

respectievelijk  de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger Odoorn het  officiële startsein gegeven 
voor de uitbreiding van het hospice van Zuidoost-Drenthe. Het pand staat op de prachtige locatie 

(erfpacht) van Staatsbosbeheer aan de Markeweg te Emmen. Voor de officiële start had het 
Staatsbosbeheer reeds een stuk bos geruimd om de ruimte te bieden voor de uitbreiding en om in het 

voorjaar weer een mooie tuin te kunnen inrichten. 
Om de uitbreiding met twee gastenkamers te kunnen realiseren werd een bouwteam opgericht met 

regionale partijen. Deze partijen hebben een grote betrokkenheid getoond bij het hospice. Enerzijds 

door een flinke financiële bijdrage te leveren, anderzijds door mee te denken  in de optimalisering van 
het ontwerp, waardoor de realisatie financieel haalbaar werd. Dankzij het fraaie (bouw)weer is de 

bouw voorspoedig verlopen en in de loop van december heeft de oplevering plaatsgevonden. Een 
mooi resultaat, zeker als je bedenkt dat er in februari gestart is met de fondsverwerving en het 

definitief maken van de plannen. 

Gedurende de voorbereidende werkzaamheden en tijdens de uitvoeringsperiode is door de staf, een 
afvaardiging van vrijwilligers van het hospice en medewerkers van Icare, constructief meegedacht 

over de invulling van de plannen en zijn de plannen waar wenselijk aangepast. De uitbreiding heeft 
van zelfsprekend ook consequenties voor een aantal facilitaire voorzieningen in het hospice. De 

woonkamer is aangepast en de voorzieningen in de keuken dienen nog uitgebreid te worden. 
Tijdens de bouwwerkzaamheden heeft het hospice, vanwege (geluid)overlast, gedurende ongeveer 

vier weken geen gasten kunnen opnemen. Van deze tijdelijke leegstand is gebruik gemaakt om de 

vloerbedekking te vervangen in de huidige gastenkamers en gangen. Tevens is er een epoxycoating 
aangebracht op de vloeren van de badkamers. Zeker geen overbodige luxe na 12 jaren intensief 

gebruik.  
Het energieverbruik drukte als een zware post op de jaarlijkse exploitatiebegroting, een reden om 

voor de uitbreiding, zijnde de beide nieuwe gastenkamers, te kiezen voor een warmtepomp. Mede 

door een financiële bijdrage van de gemeente Emmen, zijn er 94 zonnepanelen geplaatst op het dak 
van het hospice. 



De afgelopen tijd is een zeer intensieve periode geweest voor het hospice, maar door een goede 

aansturing van de projectleider van de hoofdaannemer en het goede overleg met de coördinatoren is 
de bouw vrijwel vlekkeloos verlopen, een compliment voor iedereen die hierbij betrokken is geweest. 

Begin januari 2019 zullen de nieuwe kamers ingericht gaan worden, zodat we vanaf medio januari 
kunnen beschikken over vijf gastenkamers. Hopelijk zijn hiermee de wachtlijsten voor opname 

verleden tijd. 

Financieel is de uitbreiding en de renovatie van de bestaande gastenkamers binnen de gestelde 
budgetten gerealiseerd. Dankzij de bijdrage van in totaal 21 ‘landelijk goede doelen fondsen’ en een 

aanzienlijk aantal donaties uit de regio, is de bijdrage benodigd van de Stichting Vrienden van het 
Hospice Zuidoost-Drenthe ook ongeveer  op de prognose  uitgekomen. 

Al met al een zeer geslaagde operatie, het hospice is gereed voor de toekomst met vijf ‘ up to date’ 
gastenkamers! 

De uitbreiding van het hospice heeft uiteraard gevolgen voor de bezetting met vrijwilligers die de zorg 

verlenen aan de gasten. Tot op heden werden vier diensten met twee vrijwilligers per dag gedraaid. 
Afhankelijk van de bezetting komt er nu een vijfde dienst bij van 10.00 uur tot 14.00 uur ter 

ondersteuning in de drukke ochtenduren. Icare zal bij een bezetting vanaf vier gasten twee 
verpleegkundigen inzetten in de ochtend. Indien nodig zal Icare de nachtdiensten (van 23.00 uur tot 

7.00 uur) ook gaan bezetten met twee verpleegkundigen. 

  Ook financieel gezien zal de uitbreiding een zwaardere last met zich meebrengen voor de exploitatie    
  van het hospice. Met de aangebrachte zonnepanelen kan hopelijk behoorlijk bezuinigd worden op de  

  energielasten.  
  Maar, gezien de ruimhartigheid, waarmee donaties en giften zijn verstrekt, hebben de besturen het   

  volste vertrouwen in de toekomst. 
 

De samenstelling van het bestuur is in het jaar 2018 gewijzigd. 

Onze secretaris, mevrouw Tina Groenhoff, heeft om gezondheidsredenen per 1 januari 2018 haar 
functie neergelegd. 

In het vroege voorjaar hebben de bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-
Drenthe op gepaste wijze afscheid van haar genomen. 

Ze blikte terug met de volgende woorden: “Het is het afsluiten van een boeiende en leerzame periode. 

Daarbij kan ik terugkijken op fijne contacten binnen de beide besturen, met de coördinatoren en 
vrijwilligers.” 

De heer Piet de Kroon heeft per 1 januari 2018 de functie van secretaris op zich genomen. 
 

Op 18 april 2018 is Tineke Heeres op 67 jarige leeftijd overleden. Tineke was vanaf het prille begin 

nauw betrokken bij de oprichting van het hospice. Toen het bestuur van het hospice werd gevormd 
nam zij zitting in dit bestuur en bekleedde vanaf dat moment de functie van secretaris van de 

Stichting Hospicezorg. Uit dien hoofde nam zij ook deel aan de gezamenlijke vergaderingen van de 
Stichting Hospice Zorg en de Stichting Vrienden van het Hospice. Voorts maakte zij deel uit van de 

redactie van de Nieuwsbrief van ‘t Huis van Heden’. 
Wij zijn haar veel dank verschuldigd. 

 

Vergaderingen in 2018 
 

Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe 
 

22 januari 

26 maart 
24 mei 

20 augustus 
23 oktober 

5 november 
 

Gezamenlijke vergaderingen Stichting Zorg en Stichting Vrienden 

 
29 januari 

9 april 
28 mei 



20 augustus 

5 november 
 

 
Fondsenwerving  

 
De zorg in ons hospice is gericht op het zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven van 
onze gasten in de laatste fase en op het verlichten van pijn, angst en verdriet. Het hospice staat borg  
voor een veilige en gastvrije omgeving, waarin de bewoner het leven waardig kan afsluiten. 
Het zijn onze vrijwilligers en medewerkers van Icare die dit belangrijke werk met tomeloze inzet 
verrichten op een wijze die door onze gasten en hun naasten zeer wordt gewaardeerd. 
Keer op keer kunnen we in ons “gastenboek” hier kennis van nemen. 

En ondanks het beroep dat we deden op gulle gevers voor de al genoemde uitbreiding wordt dit 

werk kennelijk zodanig gewaardeerd dat we ook in 2018 weer voldoende inkomsten mochten 

verwerven middels de reguliere fondswerving in de vorm van giften en donaties. 

Ook dit jaar spreken we daarvoor weer onze hartelijke dank uit. 

De website, die in 2018 geheel is vernieuwd, biedt de mogelijkheid de Stichting Vrienden te 

machtigen een eenmalige of een jaarlijkse bijdrage af te schrijven van de bankrekening van de 
schenker voor een gift of donatie, waarvoor een daarvoor benodigd formulier kan worden ingevuld en 

digitaal verzonden.   Het hospice is door de  

Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften 
aan de stichting kunnen worden afgetrokken van de belasting. 

 
De in het jaar 2016 gestarte fondswervingsactie, de zogenaamde “lege flessenactie” is ook in 2018 

met succes voortgezet. 

Het betekent dat in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn de diverse supermarkten 
benaderd zijn om mee te werken aan de actie, waarbij een box van ons hospice wordt geplaatst bij 

het inleverpunt voor lege flessen met het verzoek de bon die men ontvangt niet te verzilveren, maar  
deze te deponeren in de box en daarmede een schenking te doen aan het hospice. 

De supermarkten werken tot ons genoegen hieraan zeer goed mee. We mogen bij meerdere 
supermarkten zelfs meerdere keren terugkomen. 

Inmiddels ondervinden we wel veel concurrentie, omdat ook andere instellingen deze bron van 

inkomsten hebben ontdekt. 
Niettemin zetten we deze actie voort. 

In het jaar 2018 is deze “lege flessenactie” met een opbrengst van ruim € 8.500,00 zeer succesvol 
verlopen. 

 

Solidariteitsfonds 
 

Het Solidariteitsfonds is een fonds dat bedoeld is om 't Huis van Heden voor iedereen toegankelijk te 
maken. Geld mag geen belemmering zijn om een terminale patiënt op te nemen. Als de eigen 

bijdrage een probleem wordt, kan er gebruik gemaakt worden van het Solidariteitsfonds. 
Het bestuur van de Stichting vrienden streeft naar instandhouding van een bedrag van € 10.000,-- 

voor dit fonds. In 2010 hebben de Stichting Vrienden van het Hospice en de Stichting Hospicezorg 

samen de 'Regeling minder draagkrachtigen met beroep op Solidariteitsfonds" opgesteld. Hierin wordt 
helder omschreven wanneer en hoe een beroep kan worden gedaan op dit fonds. In 2018 werd van 

dit fonds geen gebruik gemaakt. 

Beleidsplan 2009 - 2014 

In 2009 stelden de Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe en de Stichting Vrienden van het Hospice 
Zuidoost-Drenthe gezamenlijk een beleidsplan op voor de komende jaren. 

In het jaarverslag van 2009 staat hierover het een en ander vermeld. 

De beide besturen bereiden een nieuw meerjarenbeleidsplan voor. 
Wel is er in 2017 een meerjarige exploitatiebegroting opgesteld. 

Deze meerjarenbegroting is met name gemaakt ten behoeve van de fondswerving voor de mogelijke 
uitbreiding van het hospice met twee kamers. 



Inmiddels is deze begroting herzien in die zin dat rekening is gehouden met de nieuwe 

exploitatieopzet die de beoogde uitbreiding met zich meebrengt. 

 

Naamsbekendheid 

In de afgelopen jaren zijn er vele activiteiten ondernomen die bijgedragen hebben aan de vergroting 

van de naamsbekendheid van ons hospice, “t Huis van Heden” 
Voorlichting, informatiebijeenkomsten, lezingen door de coördinatoren en de vrijwilligers, publicaties 

in de media naar aanleiding van schenkingen door bedrijven, instellingen, particulieren en artikelen in 

de plaatselijke bladen zijn hier voorbeelden van. 
Ook de twee keer per jaar verschijnende Nieuwsbrief en de website van ’t Huis van Heden” leveren 

hun bijdrage aan de naamsbekendheid. 
Hoewel hierdoor steeds meer mensen op de hoogte worden gebracht van de functie en de waarde die 

het hospice heeft voor de samenleving, blijkt toch uit contacten dat er nog te veel mensen zijn die 
niet op de hoogte zijn van het begrip hospice, laat staan de belangrijke functie die deze heeft voor de 

regio, bestaande uit de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. 

Het werken aan de vergroting van de naamsbekendheid van het hospice blijft een opdracht die we 

ons ook in de komende jaren moeten blijven stellen. 

Emmen, juli 2019 

Het bestuur: 

H. Brummel (voorzitter)                             

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


