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In Memoriam

Aleid Rensen-Oosting (1938-2016)
Een zeer bijzondere vrouw
Op 5 oktober mochten we stilstaan bij het 2e lustrum van ons hospice, ’t Huis van Heden.
Aleid en Jaap Rensen waren daarvoor uitgenodigd, maar konden niet aanwezig zijn vanwege het ernstig ziek zijn van Jaap, zo meldde
Aleid ons. Maar dan, als donderslag bij heldere hemel, bereikt ons begin december het bericht dat Aleid zeer ernstig ziek is en zeer kort
daarna moeten we vernemen dat deze ziekte heeft geleid tot haar overlijden op 20 december 2016. Verbijstering en ongeloof maken
zich meester van ons; dit komt hard aan en is voor ons nauwelijks te bevatten, laat staan voor haar familie. Aleid, die zo veel heeft
betekend voor het hospice is niet meer. Zij was al nauw betrokken bij de oprichting van het hospice en met name bij de fondswerving
voordat met de bouw kon worden begonnen. Toen het hospice was gerealiseerd nam ze het initiatief voor de fondswerving voor het
voortbestaan van het hospice en zo werd de ‘Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe’ in het leven geroepen. Zij werd
voorzitter van deze stichting in 2006 en dat is ze tot 2011 gebleven. Binnen korte tijd wist ze een aantal personen te interesseren voor
het vervullen van een bestuursfunctie van deze stichting, waardoor er een volwaardig bestuur werd geformeerd. De
bestuursvergaderingen werden ten huize van de Rensens gehouden en droegen naast een zakelijk karakter vooral ook de kenmerken van
gezelligheid. Al in een vroegtijdig stadium kregen de bestuursleden in de gaten dat Aleid in haar eentje wel heel veel hooi op de vork
nam. Ze liep hiermee tegen de grenzen van haar kunnen aan, mede vanwege het feit dat ze daarnaast ook nog allerlei andere bezigheden
onder handen had. Op enig moment kwam ze ook zelf tot de conclusie dat het haar allemaal te veel werd en dat ze overwoog om te
stoppen. De overige bestuursleden kwamen met het voorstel om te komen tot een evenwichtige taakverdeling. Na een inventarisatie van
de taken, werd pas goed duidelijk welke werkzaamheden zoal door Aleid werden verricht. Zonder volledig te zijn enige voorbeelden:
ze verzorgde de agenda’s voor de vergaderingen, de verslaglegging ervan, de acties voor fondswerving met alles wat daarmee annex
was, de PR, het maken van een brochure, het verzorgen van de periodiek verschijnende Nieuwsbrief en voor iedere ‘goede gever’ een
bedankbrief. Nadat alle werkzaamheden in beeld werden gebracht, werden deze verdeeld en op maat toegewezen aan de verschillende
bestuursleden. Aleid besluit dan om terug te treden als voorzitter, verlaat ook het bestuur, maar wil graag aanblijven als adviseur van
het bestuur. Aldus wordt besloten. Zo blijft ze op de hoogte, kan haar invloed aanwenden en een oogje in het zeil houden, want loslaten
was niet haar sterkste punt. Wel blijft ze nog actief betrokken bij de samenstelling van de Nieuwsbrief, waar ze ook inhoudelijk haar
bijdrage aan leverde, getuige het door haar geschreven artikel: ‘Rouwen dieren ook?’ dat 2010 in de Nieuwsbrief 2 werd gepubliceerd
en dat elders in deze Nieuwsbrief nog eens staat afgedrukt. Na verloop van tijd laat ze ook deze laatste taak los en ziet vervolgens ook
af van haar adviseurschap, waarmee ze een punt zet achter haar actieve betrokkenheid bij het hospice, ’t Huis van Heden. Aleid heeft
de basis gelegd, waarop het huidige bestuur nu voortbouwt. Aleid was een warm pleitbezorger voor het werk dat de vrijwilligers
voor de gasten van het hospice verrichten. Alle betrokkenen bij ’t Huis van Heden zijn Aleid veel dank verschuldigd voor haar
inzet en enthousiasme.
Onze gedachten gaan uit naar haar man Jaap, de kinderen en de kleinkinderen.
Harm Brummel, namens Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe en Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe.
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Rouwen dieren ook?
‘Dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen, met dezelfde mensenstreken….’, zingt meneer de
Uil ons (weer) iedere avond toe. En ook de beroemde Bert
Haanstra liet met zijn prachtige film ‘Bij de beesten af’ zien dat
er veel overeenkomsten zijn tussen het gedrag van mensen
en dieren. Dat is goed om te weten voor al degenen die nog
steeds menen dat dieren niet kunnen denken en geen
gevoelens hebben. Maar het is slechts gedeeltelijk waar. Je
mag natuurlijk nooit menselijke gevoelens zomaar toekennen
aan dieren. Mensen met honden en katten doen dat nogal
eens. ‘Kijk nou, hij schaamt zich, hij is boos, hij doet net of hij
het niet begrijpt, of hij heeft er spijt van’. We weten
eenvoudigweg niet of dat waar is. Als ik het in deze
Nieuwsbrief van ’t Huis van Heden heb over diergedrag, denk
ik natuurlijk in de eerste plaats aan het gedrag van dieren bij
het overlijden van een kind, een partner, een vriend of
vriendin. Zoals sommigen van u misschien weten, hebben
mijn man en ik 25 jaar samen de directie gevoerd over het
Noorder Dierenpark. Van heel nabij heb ik meegemaakt dat
ook bij dieren wel degelijk sprake kan zijn van verdriet, van
rouwen en treuren.
Op het mantelbavianeneiland kreeg lang geleden één van de
vrouwtjes een dood jong. Een uurtje nadat het park zijn
poorten geopend had. Veel bezoekers zagen daarom de
moeder met het duidelijk gestorven jong rondlopen en waren
ontsteld. Je gaat naar een dierentuin om te kijken naar
vrolijke, liefst jonge dieren. Niet naar lijkjes. We hadden
bezoekers het beeld kunnen besparen door alle
mantelbavianen binnen te halen, de moeder met jong te
isoleren en haar het jong af te pakken. Maar dat hebben we
zeer weloverwogen niet gedaan. Het was zichtbaar moeilijk
voor de mantelbavianenmoeder om te accepteren dat haar
baby dood was. Af en toe legde ze het jong even voor zich op
de grond om er zachtjes tegenaan te duwen. Ze verwachtte
een reactie die niet kwam en pakte het daarna weer op om
het met een hand tegen haar borst te houden. Net als
bavianenmoeders met hun levende jongen doen. Hier was
onmiskenbaar sprake van verdriet en rouw. Drie dagen heeft
ze rondgelopen met haar dode kindje. De laatste dag sleepte
ze het over de grond met zich mee en liet het zelfs af en toe
even alleen achter. Als de jonge aapjes van het eiland er naar
toe liepen en het soms zelfs even oppakten, greep ze direct
in. De volgende morgen hebben we haar het jong afgenomen
toen ze het in het binnenverblijf ook weer liet liggen. Bij
mensen was het vroeger de gewoonte om gestorven en
doodgeboren baby’s zo snel mogelijk van de moeder te
scheiden om haar de aanblik van het dode kindje te besparen.
Dat is allang niet meer het geval. Ouders kunnen
tegenwoordig zo lang ze willen het kindje bij zich houden.
Ofwel lijfelijk ofwel in een open kistje. Mensenouders kunnen
het verlies van een kindje maar heel moeilijk verwerken.
Blijven er jaren, soms zelfs een leven lang om rouwen en
treuren. Dat is bij mantelbavianenmoeders niet het geval. Een
week na de geboorte bewoog de moeder van het
doodgeboren aapje zich weer zoals tevoren tussen haar
soortgenoten.
Soms treurt en rouwt niet alleen de moeder, maar een hele
groep dieren. Dat hebben we een paar keer meegemaakt bij

de Aziatische olifanten in het park. Daarbij ging het niet alleen
om dode jonge olifantjes maar ook om volwassen dieren. Eén
van de vrouwtjes olifanten kreeg in 1994 een jong dat niet
gezond was: het stond niet op, ondanks alle aanmoedigingen
van de moeder en het ademde moeizaam. Tot onze
verbazing nam de moeder het slurfje van haar jong in haar
slurf en paste zo ‘mond op mond’ beademing toe. Alsof ze
begreep wat het probleem was. Niet lang daarna blies het
jonge diertje zijn laatste adem uit. De moeder trompetterde
hard en alle olifanten begrepen haar boodschap en
trompetterden met haar mee. De olifantenverzorgers lieten
daarna de andere olifanten de keus om binnen te blijven of
naar buiten te gaan. Ze aarzelden, maar na een half uur ging
de eerste olifant toch op weg naar het buitenverblijf. Maar niet
nadat ze eerst liefdevol afscheid genomen had van het lijkje.
Ze streelde het met haar slurf en trompetterde weer luid. Alle
andere olifanten volgden daarna haar voorbeeld en
herhaalden hetzelfde ritueel. Alleen de moeder bleef achter.
Met haar slurf over het jong. Na een paar uur begaf ze zich
toch ook maar naar buiten, waar ze troost zocht en vond bij
haar vriendinnen, die onmiddellijk op haar afrenden en haar
alle aandacht gaven met veel lijfelijk contact. Dat bleven ze
dagenlang doen. Het jonge olifantje is toen wel direct
weggehaald om er sectie op te doen. Het bleek dat het een
niet gesloten luchtpijp had. Maar ook dit jaar, toen de olifant
Annabel in de gracht viel en stierf, treurden de andere
olifanten dagenlang om haar. Zodra ze buiten kwamen,
gingen ze eerst naar de plek waar ze haar het laatst gezien
hadden: in een bepaald deel van de gracht. Ze maakten
weefbewegingen met hun koppen en trompetterden of
stonden zwijgend in de gracht te staren. Ze treurden en
rouwden. Van sommige dieren is bekend dat ze volledig
monogaam zijn: zwanen, pinguïns en gibbons bijvoorbeeld.
Als bij zwanen één van het echtpaar sterft, blijft de ander niet
zelden de rest van het leven alleen Sommige diersoorten
treuren en rouwen zichtbaar. Alleen is hun treurnis en rouw
natuurlijk niet zo intens en langdurig als bij mensen.

Aleid Rensen - Nieuwsbrief 2 - 2010
Foto - Dierenpark Emmen
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Vrijwilliger in het hospice

Hoe ervaart men het Hospice?

Ik moest wel even nadenken over de vraag of ik een stukje wilde
schrijven voor de nieuwsbrief. Maar hier is het dan.
Ik ben ruim twee jaar vrijwilliger, maar voel me nog een
‘nieuweling’. Ik was goed voorbereid: de opleiding die we vooraf
kregen was erg leerzaam en heel inspirerend. Toch begon ik met
schroom en een beetje afwachtend aan het vrijwilligerswerk in het
Hospice. Er gebeurt tijdens elke dienst zo veel en elke keer weer
anders. En voor mijn gevoel kan het altijd beter. Ik leer elke keer
weer iets bij. Soms heel praktisch (waar ik iets kan vinden of hoe je
iets handig kunt doen) en soms door een bijzondere ontmoeting met
een collega of een gast. Toen ik net begon werd me duidelijk
gemaakt dat je niet moet verwachten dat je veel kunt betekenen voor
de gasten, dat ze soms te ziek zijn of dat ze soms alleen maar rust
willen. Dat is waar. Maar soms heb ik ontmoetingen die ik nog
dagen met me meedraag. Ook met collega’s en familieleden van de
gasten. Dat maakt het werken in het hospice zo bijzonder. Ik draai
meestal de ochtenddienst van 7 tot 11. Je begint dan heel rustig,
iedereen wordt wakker, je maakt de ontbijtjes en je helpt met de
verzorging. Tijdens de vroege dienst ontmoet je weinig
familieleden, maar je hebt wel veel contact met de gasten zelf. Als
de dienst er op zit, heb je nog een groot deel van de dag voor je. Als
iemand in het hospice komt, weet hij of zij dat het moment van
sterven aanstaande is. Dat maakt het hospice tot een heel bijzondere
plek. Een mens, die weet dat hij gaat sterven, staat heel anders in het
leven: kijkt terug, blikt vooruit, geeft zich over of verzet zich, heeft
verdriet, twijfels, vragen, zoekt houvast, moet loslaten… Het is
bijzonder om dan even dichtbij te mogen zijn, verhalen aan te horen,
iets voor te lezen, familie te ondersteunen. Ik heb enkele keren voor
een gast een kort verhaal verteld. Natuurlijk vertel ik dan een
verhaal anders dan ik deed tijdens de nieuwjaarsborrel. En het
verhaal moet passen bij de gast. Ook bij de keuze voor een verhaal
staat de gast en wat hij of zij wil centraal. Ik vind het soms moeilijk
om in te schatten wat een gast wil, wat ik kan betekenen voor hem
of haar. Ik probeer me zoveel mogelijk terug te houden: ER ZIJN,
dat is wat van mij gevraagd wordt. Niets meer. Maar ‘er zijn’ kan
op zo veel manieren….. Het werken in het hospice is voor mij steeds
weer een leerschool, ‘nieuwe dingen ontdekken’, nieuwe mensen
ontmoeten, nieuwe ervaringen opdoen. En elke keer een uitdaging
waar ik naar uitkijk. Ik ben naast vrijwilliger in het hospice ook
verhalenverteller. Daarom sluit ik af met een heel kort verhaaltje.
Toen Gandhi een al vertrekkende trein instapte, verloor hij een van
zijn schoenen. Hij maakte zijn andere schoen los en gooide die
achter de verloren schoen aan. De verbaasde medereizigers
vroegen hem waarom hij dat deed. “Wel,” zei Gandhi, “de arme
man die mijn schoenen vindt, heeft nu een paar waar hij echt iets
aan heeft.”

In 2016 heeft de overkoepelende Stichting VPTZ (Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg) informatie ingezameld over de kwaliteit
van zorgverlening in de hospices in Nederland. In samenwerking met
een aantal hospices is een vragenlijst opgesteld met ca. 60 vragen. In
de vragenlijst wordt aan de naasten gevraagd hoe zij de ondersteuning
door vrijwilligers en formele zorgverleners hebben ervaren. De
vragen hadden onder meer betrekking op de volgende aspecten:
- begeleiding en verzorging van de gast in het hospice
- opvang en begeleiding van familie en naasten van de gast
- zelfstandigheid en privacy van gast en familie
- medische zorg
- nazorg
- het hospice in het algemeen.
Aan het eind van het jaar waren 121 vragenlijsten ingevuld. Het
resultaat betreft landelijke uitkomsten en heeft dus geen betrekking
op een specifiek hospice. De resultaten tonen over de gehele linie een
zeer grote tevredenheid. Scores op de ervaren privacy, de ervaren
steun en de afstemming met naasten zijn zeer positief beoordeeld.
Naasten geven een hoog cijfer voor de zorg aan de gasten, gemiddeld
een 9.1! Daarnaast geven naasten aan dat zij het hospice zouden
aanbevelen aan anderen in een zelfde situatie (98 %). Nabestaanden
zijn over het algemeen ook heel positief over de begeleiding die ze
zelf kregen. Die begeleiding in de tijd voor en na het overlijden van
de gast wordt beoordeeld met 9.0. De nabestaanden gaven aan dat er
voldoende aandacht was voor hun psychosociale welbevinden, er was
aandacht voor hun emoties en zij vonden ondersteuning van de
vrijwilligers en formele zorgverleners in het proces van afscheid
nemen. Een goede afstemming van de zorg, zowel tussen de gast van
het hospice, de naasten en de zorgverleners als tussen de
zorgverleners onderling , is een indicator van de kwaliteit van de
palliatieve zorg. Voor een goede afstemming is het belangrijk dat de
gast en familie een duidelijk aanspreekpunt hebben. 96% van de
respondenten geeft aan dat zij helemaal (68%) of grotendeels (28%)
wisten wie het aanspreekpunt voor vragen was. Daarnaast geven de
nabestaanden aan dat de zorg van de verschillende zorgverleners,
waarmee zij te maken hebben gehad, altijd (66%) of meestal (34%)
op elkaar aansluit. Ca. 30% van de nabestaanden geeft aan dat contact
met een geestelijk verzorger voor de gast van toepassing is. Van deze
groep geeft 96% aan dat hun overleden naaste altijd (90%) of meestal
(6%) bij een geestelijk verzorger terecht kon.
Palliatieve zorg is niet alleen bedoeld voor de terminale mens, maar
omhelst ook de begeleiding van de naasten. Op de vraag of er
aandacht was voor de emoties van de naasten zelf, geeft 82% aan dat
dit het geval was en 17 % geeft aan dat dit meestal zo was. Daarnaast
geeft 99% aan dat zij met de formele zorgverleners en vrijwilligers
konden praten over wat het voor hen betekende om voor hun zieke
naaste te zorgen. Er werd aandachtig naar hen geluisterd en
vrijwilligers namen voldoende tijd voor een gesprek.
In veel gevallen is de behandelend arts de huisarts van de gast in het
hospice. Uit de resultaten blijkt dat de gasten en naasten heel tevreden
zijn over de frequentie van de bezoeken.
Tot slot geven de nabestaanden aan over het algemeen zeer positief te
zijn over de kwaliteit van de palliatieve zorg in de hospices. 62% van
de nabestaanden geeft aan dat de zorg en ondersteuning in het hospice
hun verwachting heeft overtroffen, een groot compliment voor alle
mensen die werkzaam zijn in het hospice!

John Eijkelkamp

Graag ontvangen we een berichtje van u
Als redactie van de Nieuwsbrief stellen we het zeer op prijs als u,
als lezer van de Nieuwsbrief en geïnteresseerde in het hospice, ons
een keer een berichtje of artikel toestuurt om te plaatsen in de
Nieuwsbrief. Uiteraard moet het berichtje en/of artikel enige
betrokkenheid hebben met het hospice. Als redactie houden we ons
wel het recht voor het artikel in overleg met de schrijver enigszins
aan te passen.
Uw artikel kunt u sturen naar: nieuwsbrief@hospice-emmen.nl

Bron: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland

Echte zorgzaamheid is niet meetbaar, maar voelbaar!
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Opname cijfers Hospice 2016
In 2016 hebben we als hospice 46 gasten mogen ontvangen. We zien
de laatste jaren geleidelijk een stijging in het aantal opgenomen
gasten. In 2015 waren er voor het eerst meer dan 40, namelijk 44.
Grotendeels kwamen de gasten vanuit het ziekenhuis (20). De
thuiszorg verwees 10 mensen door, de overige gasten kwamen via
de huisarts of de mantelzorg. Het aantal vrouwen/mannen was
ongeveer gelijk, respectievelijk 24 en 22. Van de gasten waren 33
personen ouder dan 65 jaar. Het overgrote deel van de gasten kwam
uit de regio Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, totaal 40. De
overige gasten kwamen uit buurgemeenten, uit Zoetermeer en uit
Duitsland. De familie woont dan vaak in de omgeving van Emmen
en vraagt of hun familielid in het hospice te Emmen de terminale
zorg kan krijgen. De gemiddelde verblijfsduur was 17 dagen, de
kortste 1 dag, en de langste 132 dagen. Bij de andere hospices in
Drenthe (Assen, Hoogeveen en Meppel) was de gemiddelde
verblijfsduur iets langer, 25-27 dagen. 38 gasten zijn gedurende het
jaar in het hospice overleden. Vier gasten zijn weer naar huis gegaan
en twee naar een zorginstelling. Twee gasten verbleven tijdens de
jaarwisseling in het hospice. Gedurende 8 maanden bestond er een
wachtlijst voor opname. Ondanks het grote aantal gasten en de
wachtlijst voor opname was het bezettingspercentage over het hele
jaar 67% .De laatste vier á vijf maanden is er constant 100%
bezetting en een wachtlijst voor opname. Het is duidelijk dat het
hospice in een behoefte voorziet. En gezien de positieve reacties van
naasten enorm gewaardeerd wordt.

Moeten we het hospice uitbreiden?

Vanaf de oprichting in 1996 beschikt ’t Huis van heden over drie
gastenkamers. Bij een bezettingsgraad van ca. 75 % was dat tot ca.
één jaar geleden ruim voldoende. Er kon op korte termijn bijna
altijd worden voldaan aan het verzoek om een gast op te nemen in
het hospice. De laatste tijd zijn regelmatig alle drie kamers bezet en
kan er te vaak niet meer worden voldaan aan het verzoek iemand in
de laatste levensfase op te nemen. Zeer triest en teleurstellend voor
de betrokken persoon en de naaste familieleden en zeer
onbevredigend voor de coördinatoren, vrijwilligers en de
bestuursleden. De besturen van Stichting Hospicezorg en de
Stichting Vrienden van het Hospice zijn daarom naarstig bezig de
mogelijkheden van uitbreiding van het hospice te onderzoeken. De
eerste schetsen voor een uitbreiding zijn gemaakt door de architect
en er is reeds overleg met de gemeente over de benodigde
vergunningen. De uitbreiding met één of twee kamers vraagt echter
een aanzienlijke investering en de jaarlijkse financiële lasten zullen
navenant toenemen. Van overheidswege bestaan er geen subsidies
en/of financiële steun voor de uitbreiding van een hospice. De
besturen onderzoeken de financiële mogelijkheden om toch zo snel
mogelijk een uitbreiding te kunnen realiseren. Met de uitbreiding
van het hospice wordt de gelegenheid voor het aanbieden van
respijtzorg ook vergroot. De vraag naar respijtzorg wordt steeds
groter en past heel goed bij de zorg die een hospice biedt.

Wist u dat …..?




















de statiegeldactie bij de diverse supermarkten in de
gemeenten Borger Odoorn, Coevorden en Emmen een
behoorlijk succes is geworden? In enkele maanden heeft de
actie ca. € 3.000,00 opgeleverd.
er inmiddels weer afspraken gemaakt worden met de
supermarkten voor een tweede ronde?
er druk gewerkt wordt om de website te vernieuwen en dat
dit grotendeels ook gebeurt door een vrijwilliger?
met de donatie van de Rotaryclub Emmen Monarch 4
nieuwe hoog-laag verpleegbedden zijn aangeschaft, dat de
bedden extra comfort aan de gasten bieden en dat hierdoor
de werkomstandigheden voor de vrijwilligers aanzienlijk
zijn verbeterd?
de dames van Innerwheel Zuid-Oost Drenthe ieder jaar één
of twee goede doelen uitkiezen waaraan zij de opbrengsten,
verkregen met de verkoop van zelfgemaakte kaarten,
hanging baskets en kerstkransen, schenken? Onlangs
mocht het hospice een cheque van € 1.000,00 ontvangen.
Een pluim voor de dames van Innerwheel!!
er op 11 maart 2017 een ‘NL doet dag’ is georganiseerd in
het Hospice en waar leden van de Lionsclub The Broken
Circle uit Emmen en van de Soroptimistclub aan hebben
deelgenomen? En dat er door Cees, vrijwilliger in het
hospice, een heerlijke maaltijd is gemaakt, waarvan de
gasten, familieleden, leden van de serviceclubs en
vrijwilligers hebben genoten?
er regelmatig rondleidingen worden georganiseerd in het
hospice voor cursisten van het Drenthe College uit
Emmen? Deze cursisten volgen een verzorgende of een
verpleegkundige opleiding en maken op deze manier
kennis met het werkveld.
de vrijwilligers in januari een Nieuwjaarsreceptie is
aangeboden bij Hotel van der Valk in Emmen.?
in mei een herdenkingsbijeenkomst wordt georganiseerd
voor nabestaanden van overleden gasten?
we in mei weer negen nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen in het Hospice? Deze negen vrijwilligers
volgen nu de introductiecursus alvorens ze aan het werk
mogen als vrijwilliger.
er een grote gift in de brievenbus van het Hospice lag van
een anonieme gever voor de goede zorg voor hun dierbare?
we een donatie hebben mogen ontvangen, zodat wij in het
voorjaar een pluktuin kunnen realiseren?

Redactie Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van:
Stichting Hospicezorg Zuidoost -Drenthe en
Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe
Het redactieadres van de Nieuwsbrief is:
Hospice ’t Huis van Heden
Markeweg 1 7822 GC Emmen
Telefoon: 0591- 65 11 20
E-mail: nieuwsbrief@hospice-emmen.nl
Website: www.hospice-emmen.nl
Het banknummer is: NL 95 RABO 01232.22.877
t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe
Links; Leden van de Soroptimistclub en Lionsclub in actie tijdens
de NL Doet Dag
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