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Als een bloem zo is het leven
het begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is ’t geheim van ’t leven

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2019
Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe
Jan Hulsegge, voorzitter

Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe
Harm Brummel, voorzitter
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Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Wethouder Joop Brink aan het woord

Piet de Kroon bestuurslid Stichting Vrienden van het hospice
Mijn naam is Piet de Kroon en ik ben eind vorig jaar door onze
voorzitter Harm Brummel gevraagd om zitting te willen nemen
in het bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice
Zuidoost-Drenthe. Geboren op 29 oktober 1950 in Oudega in de
voormalige gemeente Hemelumer Oldepheart en Noordwolde,
een klein dorp in de Zuidwesthoek van Friesland gelegen tussen
de Gaasterlandse bossen en het prachtige meer ‘De Fluessen’,
ben ik als boerenzoon opgegroeid op een veehoudersbedrijf. Na
de lagere ‘School met de Bijbel’ ging ik voor het HBS-B diploma
naar het Bogerman Lyceum in Sneek. Ik wou graag dokter
worden maar werd helaas meerdere keren uitgeloot en ging
klinische psychologie studeren. Een prachtstudie waarbij je veel
over het menselijk lichaam en het gedrag van de mens leert.
Wiskundige Methoden was voor mij een boeiend bijvak. In het
psychogeriatrisch verpleeghuis ‘Nieuw-Graswijk’ heb ik één van
mijn stages gedaan. Het was eind 1977 toen in Emmen een nieuw
verpleeghuis gebouwd werd; ik werd daar aangenomen als
psycholoog en mocht mede de visie op ouderenzorg bedenken en
beschrijven. Het verpleeghuis ‘De Bleerinck’ onderscheidde zich
door een huiselijk klimaat, wat gezien werd als een therapie voor
mensen die lijden aan de verschrikkelijke ziekte dementie. Tien
jaar lang mocht ik als psycholoog, samen met de verzorgenden,
proberen het leven voor de bewoners en zeker voor de familie
nog zo prettig mogelijk te laten zijn. Vanaf 1986 tot 2013 ben ik
directeur en bestuurder van de zorggroep Tangenborgh geweest.
Een organisatie met verpleeghuizen, meerdere verzorgingshuizen
en een thuiszorg. In deze periode werd ik betrokken bij de
oprichting van het Hospice. Mijn helaas veel te vroeg overleden
vrouw, Bertha, was één van de eerste vrijwilligers in het hospice.
We hebben twee dochters en ik woon in, wat wij noemen, het
mooie dorp Noorbarge. Mijn vrije tijd benut ik door voorzitter te
zijn van de stichting Grote Kerk Cultureel, golfen, tennissen,
tuinieren (moestuin), geocachen en nu ook als secretaris van de
Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe. Mede met
andere vrijwilligers en medewerkers wil ik mij gaarne inzetten
voor een goede toekomst voor het hospice.
Piet de Kroon (secretaris Stichting Vrienden van het Hospice)

Onlangs was ik bij de start van de uitbreiding van ’t Huis van
Heden, het hospice aan de Markeweg in Emmen. Samen met mijn
collega wethouders Raymond Wanders (Emmen) en Nynke
Houwing (Borger-Odoorn), voorzitter Jan Hulsegge en andere
betrokkenen mocht ik de uitbreiding van het hospice met twee
kamers officieel aftrappen. Deze aanbouw is een waardevolle
uitbreiding voor het hospice. Voor de regio Zuidoost-Drenthe
vervult het hospice een belangrijke functie. Het maakt mogelijk dat
mensen die ernstig, terminaal ziek zijn de laatste periode van hun
leven waardevol en goed verzorgd kunnen doorbrengen. De
recente uitbreiding kost €250.000, dat vanuit allerlei fondsen en
door bedrijven bijeen werd gebracht. Ook een hele grote bijdrage
van de Roparun heeft realisatie mogelijk gemaakt. Als
doorkomstplaatsen voor de Roparun (Sleen, Dalen en Coevorden)
wisten wij de aandacht van de landelijke organisatie zeker op dit
gebied te vestigen.
De gemeenten ondersteunen het hospice met de financiering van
huishoudelijke hulp. Het hospice kost jaarlijks € 70.000 welk
bedrag bijeen wordt gebracht dankzij sponsoren en particulieren.
Het is natuurlijk geweldig dat al deze mensen zich hiervoor
inzetten maar aan de andere kant ook gek! Gek omdat er in ons land
voor zorg van de wieg tot aan het graf (collectieve) financiële
middelen beschikbaar zijn, maar voor de hospicezorg, in de
allerlaatste, belangrijke fase van ons leven een beroep op fondsen
en giften gedaan moet worden.
Een bewezen goede voorziening hoort bij een totaal pakket van
zorg en behandeling. De financiering van een hospice hoort in het
basispakket thuis of hoort gefinancierd te worden door de WLZ.
(Wet Langdurige Zorg)
Joop Brink , Wethouder gemeente Coevorden

Yvette Liemburg-Menzen bestuurslid Stichting Hospicezorg
Mijn naam is Yvette Liemburg-Menzen en ik ben sinds het begin
van dit jaar bestuurslid van de Stichting Hospicezorg ZuidoostDrenthe. Ik ben opgegroeid in het Friese Sint Nicolaasga en later
verhuisd naar Zoetermeer. In Rotterdam heb ik mijn studie
Geneeskunde en ook de huisartsenopleiding gevolgd. In 2006 heb
ik in Nieuw Dordrecht de huisartsenpraktijk overgenomen. Daar
ben ik ook mijn vrouw Anja tegen gekomen, samen runnen we
nu de praktijk. Anja is opgegroeid in Barger Oosterveld, zij is
praktijk-verpleegkundige. We hebben helaas geen kinderen,
maar een hele vrolijke Berner Sennenhond, Quinn. Ik vind het
heerlijk om in de omgeving van Emmen te wonen en te werken.
In 2017 heb ik de tweejarige opleiding tot Kaderarts Palliatieve
Zorg kunnen afronden. Samen met enkele andere bestuursleden
houd ik mij vooral bezig met de medische kant van het hospice.
Yvette Liemburg-Menzen ( bestuurslid Stichting Hospicezorg)
Bloemen voor het hospice
Al jarenlang mag iedere vrijdagochtend een vrijwilligster van het
hospice langs komen bij bloemenhandel De Gier op de markt in
Emmen, om daar een aantal fraaie boeketten bloemen mee te
krijgen voor de gastenkamers en woonkamer in het hospice.
Hulde voor bloemenhandel De Gier!

Vrijwilliger worden, hoe doe ik dat?

De vrijwilligers van het hospice zijn zeer gemotiveerd.
Zelfontplooiing, het benutten van eigen ervaringen, of gewoon
"iets betekenen" voor mensen die het moeilijk hebben, zijn vaak
redenen om vrijwilliger te worden. Persoonlijke eigenschappen
zoals evenwichtigheid, het goed kunnen luisteren, geduld en
bescheidenheid zijn onmisbaar als vrijwilliger in het hospice. De
vrijwilligers zijn in staat om een relatie met de patiënt en de
mantelzorgers te ontwikkelen waarin vertrouwen, privacy en
toewijding voorop staan. Vrijwilligers zijn altijd op de achtergrond
aanwezig.
Aanmelden als vrijwilliger
Als u interesse heeft om vrijwilliger te worden dan kunt u contact
opnemen met één van de coördinatoren van het hospice, via email:
info@hospice-emmen.nl of telefonisch 0591-651120.
Aspirant zorgvrijwilligers krijgen een introductie cursus voordat ze
aan de slag kunnen. In verband met de uitbreiding van het hospice
is er behoefte aan nieuwe zorgvrijwilligers, vrijwilligers die willen
koken voor de gasten en vrijwilligers voor het onderhoud van de
tuin.
Vrijwilliger zijn
is vrijwillig maar niet vrijblijvend
is verbonden maar niet gebonden
is onbetaalbaar maar niet te koop
is positief denken
is positief doen
met als enig doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel
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Twee extra gastenkamers voor het hospice
Op 31 augustus j.l. 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 ZuidoostDrenthe.

De wethouders aan het werk gezet
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 realiseren is 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 het ontwerp, waardoor de realisatie
financieel haalbaar werd. Dankzij het fraaie (bouw)weer is de
bouw voorspoedig verlopen en zo ongeveer op het moment dat u
deze Nieuwsbrief ontvangt zal de oplevering plaatsvinden. Een
mooi resultaat, zeker als men 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, woonkamer en gangen. Tevens is er een epoxycoating aan gebracht op
de vloeren van de badkamers en is de stiltekamer vergroot. Zeker
geen overbodige luxe na 12 jaren intensief gebruik.

De opgeknapte gastenkamer

Het energieverbruik drukte tot op heden als een zware post op de
jaarlijkse exploitatiebegroting, een reden om voor de uitbreiding,
zijnde de 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.

Installatie van de zonnepanelen
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 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 gerealiseerd
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. En gezien de ruimhartigheid waarmee
donaties en giften zijn verstrekt, hebben de besturen het volste
vertrouwen in de toekomst.
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Waar staat de VTZD voor?
De 'Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe' is een particuliere
stichting waarbinnen ongeveer 270 vrijwilligers, begeleid door 9
beroepskrachten, werkzaam zijn. Het werkgebied van de
Stichting is de provincie Drenthe. Hier is de VTZD werkzaam
 in de thuissituatie
 in drie Drentse Hospices
Missie
De VTZD wil daar waar nodig en gewenst aan een ieder in de
laatste levensfase en diens naasten tijd, aandacht en
ondersteuning bieden door de inzet van vrijwilligers. Hiermee wil
de VTZD bevorderen dat de kwaliteit van leven voor de
stervenden en hun mantelzorgers zo optimaal mogelijk is.
Vrijwilligers van de VTZD bieden ondersteunende, aanvullende
en eventueel vervangende mantelzorg. De VTZD organiseert de
inzet van vrijwilligers in de gehele provincie Drenthe. Zij doet dit
zowel in de thuissituatie als in de hospices in Emmen, Hoogeveen
en Meppel. De VTZD zorgt voor de kwaliteit van vrijwilligers
door scholing, ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers.
De coördinatoren organiseren en geven trainingen zoals de
introductiecursus, thema- en evaluatiebijeenkomsten voor
vrijwilligers. Voor een deel van de scholingen wordt gebruik
gemaakt van het scholingsprogramma van de landelijke
organisatie VPTZ. Hierbij is de VTZD aangesloten.
De coördinatoren zijn in dienst van de VTZD. Door middel van
intervisie, werkoverleg en het bijwonen van diverse symposia en
congressen houden zij hun kennis op peil. De grootte van de
organisatie maakt dat er meerdere coördinatoren zijn. Zij kunnen
gebruik maken van elkaars kennis, ook kunnen zij elkaar bijstaan
op het moment dat dat nodig is, bijvoorbeeld in vakanties en bij
ziekte. Verder ontwikkelen de coördinatoren samen met de
algemeen manager protocollen en werkwijzen.
De algemeen manager van de VTZD is de leidinggevende van de
coördinatoren. Coördinatoren kunnen op haar terugvallen voor
allerlei zaken. Verder houdt zij zich bezig met diverse
beleidszaken. Landelijke ontwikkelingen worden vertaald naar
de situatie in Drenthe. Verder heeft de VTZD de
klachtencommissie uitgebreid en het klachtenreglement
aangepast. De klachtencommissie is er nu ook voor vrijwilligers
en coördinatoren. Daarnaast is een vertrouwenspersoon
aangesteld, met wie elke vrijwilliger of coördinator contact kan
opnemen. De VTZD regelt verzekeringen voor vrijwilligers en
coördinatoren, heeft een Arbodienst voor de coördinatoren,
onderhoudt contact met de landelijke organisatie VPTZ en andere
hospices, zorginstellingen, etc.
Met de drie Drentse hospices heeft de VTZD een
samenwerkingsovereenkomst, waarin afspraken staan over de
inzet van vrijwilligers en beroepscoördinatoren in de hospices.
Met de besturen van de hospices is regelmatig overleg over de
gang van zaken en over toekomstige ontwikkelingen. Deze
gesprekken vinden plaats in een plezierige sfeer.
Grietje Bruins Algemeen manager VTZD

Geefwet 2014

Aangezien de Stichting Vrienden van het Hospice de ANBI status
heeft, mogen giften aan de Stichting onder bepaalde voorwaarden
in mindering gebracht worden bij de inkomstenbelasting.
Wanneer u in een aaneengesloten periode van 5 jaar een gift aan
het hospice schenkt en dit vastlegt in een overeenkomst met de
Stichting, dan mag u de gift volledig aftrekken van de
inkomstenbelasting.

Wist u dat……



















Martin Media de website voor het hospice heeft
ontworpen en jarenlang kosteloos ondersteuning heeft
gegeven voor het onderhoud van de website?
het hospice een fraaie donatie voor de uitbreiding heeft
ontvangen van Flory BV te Nieuw-Amsterdam?
het hospice uit een nalatenschap van de heer Kolmer uit
Nieuw-Schoonebeek een geweldige donatie heeft
gekregen?
voormalig bestuurslid Tineke Heeres van de Stichting
Hospicezorg Zuidoost-Drenthe in haar testament heeft
bepaald dat een deel van haar nalatenschap naar het
hospice gaat?
de tuin van het hospice wordt onderhouden door de
“tuinvrijwilligers” en dat zij samen met Rabbers
Hoveniers uit Sleen de tuin rondom de uitbreiding gaan
aanleggen?
we gedurende het jaar twee prachtige sta-op stoelen
hebben aangeboden gekregen van families, waarvan een
familielid is overleden? Stoelen die zeer goed ingezet
kunnen worden in de nieuwe gastenkamers.
er zich in verband met de uitbreiding 11 nieuwe
vrijwilligers
hebben
aangemeld
voor
de
introductiecursus?
er twee personen bij een receptie ter ere van hun
verjaardag en/of afscheid de voorkeur hebben gegeven
aan een gift voor het hospice in plaats van cadeaus?
er voor de uitbreiding van het hospice vele giften van
particulieren en bedrijven zijn binnengekomen?
de statiegeldactie bij veel supermarkten in de gehele
regio ook dit jaar weer een aanzienlijk bijdrage heeft
geleverd bestemd voor de exploitatie van het hospice?
het hospice via de ‘Emmense Uitdaging’ een paar mooie
lampen en prullenbakken heeft mogen ontvangen voor
de nieuwe gastenkamers?
de Lions Club Coevorden jaarlijks een stamppotrally
organiseert en dat dit jaar de helft van de opbrengst is
geschonken aan ’t Huis van Heden?
de Werkgroep Boekenmarkt van de Protestantse
Wijkgemeente Emmen-Oost recent een boekenmarkt
heeft gehouden en dat de opbrengst is geschonken aan
het hospice?
het hospice ook dit jaar weer heel veel fijne giften en
donaties heeft mogen ontvangen van particulieren,
kerkelijke instanties, serviceclubs en bedrijven voor de
exploitatie van het hospice? En dat het hospice zonder
deze bijdragen niet zou kunnen bestaan?
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