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Ja het gaat lukken, we gaan het hospice uitbreiden!!!
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. De plannen liggen op de plank. Met de bouw van het hospice in 2006
was reeds rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding. In de vorige Nieuwsbrief is gemeld dat de besturen naarstig op zoek
zijn naar de benodigde financiële middelen voor de bouw en inrichting van twee extra gastenkamers. Totaal is ca. € 200.000 (incl.
btw) benodigd. Als voorwaarde is gesteld dat 75 % van de investering gewaarborgd moet zijn door externe financiering. Om dit
doel te bereiken zijn begin van dit jaar 40 landelijke “Goeden Doelen Fondsen” aangeschreven. De response van de fondsen is
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 Stichting 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, laat een
positief beeld zien. Door het ontvangen van enkele aanzienlijke giften uit de regio, is het benodigde bedrag grotendeels binnen. De
verwachting is dat het ontbrekende deel van de financiering gedurende de verdere voorbereiding en de uitvoering van het project
wel binnenkomt.
In de gezamenlijke vergadering van de Stichting Hospicezorg en de Stichting Vrienden van het hospice Zuidoost-Drenthe is dan
ook besloten tot goedkeuring van de uitbreiding. Op het moment, dat u deze Nieuwsbrief ontvangt, is de omgevingsvergunning
(bouwvergunning) verleend door de gemeente en er is een bouwteam gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De planning
is om na de zomervakantie met de bouw te starten en hopelijk kan dan begin 2019 het hospice beschikken over 5 gastenkamers.
Een uitbreiding van het hospice heeft natuurlijk ook effect op de dagelijkse gang van zaken in het hospice. Er is een werkgroep
bestaande uit coördinatoren, vrijwilligers en medewerkers van Icare samengesteld die zich gaat voorbereiden op de nieuwe situatie
in 2019. Een ieder, die bij het hospice betrokken is, is zeer verheugd dat het mogelijk is geworden het hospice uit te breiden en de
besturen willen dan ook iedereen bedanken die dit initiatief met een financiële bijdrage ondersteunt.
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Hospice ‘Kas Flamboyan’
Zoals elk jaar stellen wij de vraag: “Waar gaan wij naartoe op
vakantie?” Dit jaar hebben wij gekozen voor Bonaire. Zon, zee,
snorkelen, rust, warmte, allemaal ingrediënten om er een fijne
vakantie van te maken.
Het leuke er van was dat ik op facebook las dat er een hospice
was geopend op Bonaire. Hier moest ik natuurlijk meer van
weten, vervolgens contact opgenomen met Tanja van het
hospice en afgesproken dat wij er mochten komen kijken. Om
Tanja ook een idee te geven hoe het hospice in Emmen werkt
heb ik foldermateriaal en boekjes van de mozaïekbank
meegenomen. Tijdens onze vakantie contact opgenomen en een
afspraak gemaakt. Maandagmiddag, een warme dag, veel zon en
op weg naar het hospice ‘Kas Flamboyan’. Toen wij het hospice
zagen kregen wij gelijk een warm gevoel.

Een mooi wit gebouw met een open terras. Tanja stond ons al
op te wachten. Het was een warm welkom, het voelde goed en
we hadden gelijk een klik. Tanja stelde ons voor om een
rondleiding te geven. Momenteel waren er geen gasten. Sinds
de opening is er één gast geweest en deze meneer is pas
overleden. Kas Flamboyan heeft vier gastenkamers, mooie
ruime kamers van alle gemakken voorzien. In elke kamer was
er een afbeelding te zien van de
Flamboyan. De Flamboyan is een
prachtige boom die uitbundig bloeit met
grote, fel rode bloemen. Deze boom staat
ook voor het hospice. De betekenis is
temperamentvol,
hartstochtelijk en
vlammend, deze boom geeft de inwoners
een gevoel van rust. De Flamboyan is een
symbool voor het hospice, net als ons
hospice het symbool de vlinder heeft. Het
hospice heeft 30 vrijwilligers. Jammer
genoeg heeft Tanja nog geen vrijwilligers van de lokale
bevolking. De meeste vrijwilligers komen uit Nederland, vaak
omdat de partner werkzaam is op Bonaire. Het hospice moet
nog een beetje van de grond komen. Het is in Bonaire nog heel
gewoon dat de kinderen voor de ouders zorgen, ook in tijden
van ziekte. Een groot verschil tussen Nederland en Bonaire is
de omgang met het levenseinde. In Nederland wil men alles
vastleggen en bespreken en is er ruimte voor palliatieve
sedatie. In Bonaire is dat minder gebruikelijk en speelt de

religieuze overtuiging dat het ‘leven en de dood’ in handen is
van ‘’onze lieve Heer’’.
Het geven van sederende medicatie wordt minder frequent
gekozen dan in Nederland. Het geven van dit soort medicatie
wordt gezien als ingrijpen in het stervensproces. De huisarts
heeft een grote rol in het hospice. Een SPEC team kennen ze
niet op Bonaire. De medische zorg wordt gegeven door de
thuiszorg (VIG en verpleegkundigen) samen met de
vrijwilligers. Er zijn geen kosten verbonden aan het verblijf in
het hospice, omdat in de regeling zorgverzekering BES is
opgenomen dat alle verzekerden van Bonaire aanspraak
kunnen maken op een verblijf in het hospice.

Na gezellig te hebben gepraat nog even tijd genomen om een
paar foto’s te maken. Het was een bijzondere en leerzame
middag. Tanja en ik blijven zeker contact houden met elkaar.
Ik heb veel respect voor Tanja, die ervoor heeft gezorgd dat er
een hospice op Bonaire is gekomen. Ze spreekt er met veel
liefde over. Ik weet zeker dat het met het hospice onder leiding
van Tanja goed gaat komen en ik wens haar ontzettend veel
liefde toe om dit te volbrengen. Na liefdevol te zijn
uitgezwaaid gingen wij weer terug naar ons vakantieverblijf.
Met een gevoel van geluk en dankbaarheid om dit moment te
mogen delen met iemand die over net zoveel liefde beschikt
voor het hospice als ik zelf. Een moment om nooit te vergeten.
Joke Drenthen, verpleegkundige Icare

Enkele bijzondere schenkingen

Het hospice, ’t Huis van Heden, mocht recentelijk enige
bijzondere donaties ontvangen. Eind december werd contact
opgenomen met het hospice betreffende een hele mooie
donatie van mevrouw Adrie Swart uit Coevorden. Ze had dit
aanvankelijk willen laten doen na haar overlijden, maar ze gaf
er de voorkeur aan de schenking te doen met “de warme hand”,
zoals ze dat zelf formuleerde.
Mevrouw Swart had nog graag een bezoek willen brengen aan
ons hospice, maar dat is er helaas niet meer van gekomen,
omdat ze begin februari is overleden.
Na haar overlijden bleek dat ze ons hospice in haar testament
ook nog eens een fors legaat heeft nagelaten.
De besturen van het hospice zijn zeer verguld met beide
schenkingen.
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Terugblik op zeven jaar secretariaat
In oktober 2010 werd ik door Harm Brummel benaderd met de
vraag of ik het secretariaat van ‘de Vrienden’ over wilde nemen.
De werkzaamheden vielen wel mee was me
toegezegd. Maar al snel bleek dat Aleid
Rensen
als
voorzitter
ook
veel
secretariaatswerk had opgepakt. Langzaam
maar zeker werd dat aan mij overgedragen.
En zo werd het secretariaat naast het
reguliere werk uitgebreid met het schrijven
van bedankbrieven aan donateurs en ‘goede
gevers’,
het
meewerken
aan
de
totstandkoming van de Nieuwsbrief. Klussen waarbij ik veel
van Aleid heb kunnen leren. Daarnaast was er de samenwerking
met de coördinatoren daar waar hun werk het werk van ‘de
Vrienden’ raakte. Door al dit werk, de aanwezigheid in het
hospice, gesprekken en contacten heb ik inzicht gekregen in de
zorg die aan de gasten van het hospice verleend wordt en de
warme betrokkenheid gezien waarmee de vrijwilligers hun
werk doen. Ik heb daar veel respect voor. Met ingang van 1
januari 2018 heb ik mijn werkzaamheden als secretaris van de
stichting Vrienden van het hospice Zuidoost Drenthe beëindigd.
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. Ik wens het
hospice ’t Huis van Heden een goede toekomst en hoop dat
velen die het hospice een warm hart toedragen een financiële
bijdrage zullen leveren aan de realisatie van de uitbreiding van
’t Huis van Heden met 2 gastenkamers.
Tina Groenhoff

Tina stopt als secretaris

Al in een vroeg stadium in 2017 geeft Tina aan het bestuur van
Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe te kennen
dat ze met haar werkzaamheden als secretaris gaat stoppen.
De bestuursleden hebben dit bericht met gemengde gevoelens
aangehoord, enerzijds met begrip voor de reden van haar vertrek
uit het bestuur, anderzijds vanwege het terugtreden van een zeer
gemotiveerde vrouw die met zeer grote inzet en gedrevenheid
vanaf 2010 in touw is geweest voor het hospice. De
secretariaatswerkzaamheden zijn op zich al zeer omvattend,
maar Tina beperkte zich niet strikt tot haar taak als secretaris, ze
dacht en deed mee met de bestuurswerkzaamheden in de volle
breedte en niet alleen voor de Stichting Vrienden van het Hospice
Zuidoost-Drenthe maar ook voor de Stichting Hospicezorg.
Beide besturen willen haar dan ook dank zeggen voor haar
tomeloze inzet en enthousiasme.
Namens beide besturen,
Harm Brummel
voorzitter Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe

Vrijwilliger, meer waard dan je denkt
Een zachte blik, een blij gelaat
Een vriendelijk woord, een goede raad
Al lijkt het simpel wat je schenkt
Toch is het meer waard dan je denkt.

In Memoriam Tineke Heeres (1950 – 2018)
Op 18 april j.l. 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’.
Tineke zat, namens het bestuur van het hospice, in de
Begeleidingsgroep. De Begeleidingsgroep is opgericht vanuit
de besturen van de hospices en de VTZD om gezamenlijk
protocollen te maken en andere aspecten te behartigen die te
maken hebben met de zorg in en voor het hospice. Met haar
kennis en ervaring, vooral opgedaan als klinisch geriater in het
Scheper ziekenhuis in Emmen, was haar inbreng van wezenlijk
belang.
Toen een plek moest worden gevonden voor de realisatie van
het hospice pleitte zij er voor om uit te
kijken naar een rustige bosrijke en goed
toegankelijke omgeving. Een zeer goed
advies, zo is gebleken, want ons
hospice, ’t Huis van Heden, is, mede
dank zij haar, gesitueerd in een
prachtige omgeving aan de rand van
het Staatsbos. De officiële opening van
het hospice vond plaats op 26
september 2006.
Tineke was niet alleen secretaris van
het bestuur van Hospicezorg, maar zij nam ook deel aan talrijke
regionale en provinciale overlegsituaties. Haar inbreng werd
alom zeer gewaardeerd. Haar inzet en betrokkenheid bij het
hospice was buitengewoon groot. Bij de werving van de
vrijwilligers voor het Hospice vervulde zij met haar kennis en
gedrevenheid op de informatieavonden een cruciale rol. Tineke
was ook een belangrijke vraagbaak voor de coördinatoren en
vrijwilligers, gaf lezingen en informatie ook aan externe
instellingen en organisaties. Ze nam vele initiatieven, volgde
ontwikkelingen op haar kennisgebied en deelde deze informatie
met direct betrokkenen.
Twee jaar geleden werd binnen het bestuur voorgesteld om
Tineke voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding en
dat te laten plaatsvinden tijdens het 10 jarig jubileum op 5
oktober 2016. Tijdens de jubileumbijeenkomst heeft
burgemeester Bert Bouwmeester de Ridderorde, Ridder in de
Orde van Oranje Nassau, uitgereikt aan Tineke Heeres en
uitgebreid stilgestaan bij haar vele verdiensten voor de
samenleving. Hij toonde grote bewondering voor haar
geweldige inzet en maatschappelijke betrokkenheid.
We zien nog het mooie ontroerende moment voor ons. Tineke
totaal verrast, bijna sprakeloos, intens gelukkig met de
Koninklijke onderscheiding te midden van haar naaste familie,
vrienden en alle betrokkenen bij het hospice ´t Huis van Heden.
Laten we haar zo blijven herinneren. Tijdens haar druk
bezochte uitvaart bleek opnieuw in hoeveel stichtingen zij een
voortrekkende en vaak leidende rol heeft vervuld. Het was een
voorrecht om Tineke te leren kennen en met haar samen te
werken. Zij zal door velen worden gemist.
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Bezettingscijfers 2017 ’t Huis van Heden

Wist u dat……..

In 2017 heeft het hospice een zeer sterke toename van het aantal
aanvragen voor opname en daadwerkelijke opnames gehad. Een
trend die zich in het laatste kwartaal van 2016 al heeft ingezet.
Een bezettingsgraad van tegen de 100 % in enkele maanden van
het afgelopen jaar heeft erin geresulteerd dat er feitelijk continu
geen directe plaats was na een verzoek voor opname. In
onderstaande schematische afbeeldingen worden de cijfers in
beeld gebracht.



BEZETTINGSGRAAD 3
GAS TENKAMERS %

100

95
95
90




98



95

92
89





90

85



80
Q4 -2016 Q1 -2017 Q2 -2017 Q3 -2017 Q4 -2017 Q1 -2018




Verwijzing door:
Ziekenhuis 26
13%
12%
10%
65%

15

Huisarts 4
Mantelzorg 5



Thuiszorg 5




A A N TA L P E R S O N E N T I J D E L I J K
O P WA C H T L I J S T
12

11
9

10
5




10

5

5

0
Q4 -2016 Q1 -2017 Q2 -2017 Q3 -2017 Q4 -2017 Q1 -2018

Het is duidelijk dat het hospice een belangrijke rol speelt in de
palliatieve terminale zorg in Zuidoost-Drenthe. Het hospice
voorziet in een behoefte, maar helaas kan lang niet altijd aan de
vraag worden voldaan. Door de besturen wordt druk gewerkt aan
een oplossing, die moet worden gevonden in een uitbreiding van
het hospice. Hierover heeft u op het voorblad van deze
Nieuwsbrief meer kunnen lezen.

10 maart, op de NLdoet-dag, weer een aantal leden van
Lionsclub Broken Circle, de Soroptimistclub Emmen en
leden van de PVDA fractie Emmen actief bezig geweest is
bij het hospice? Een ware voorjaars schoonmaakdag!
er regelmatig gezellig gekookt en gegeten wordt in het
hospice, al dan niet vergezeld van een glaasje wijn voor de
gasten?
het hospice zeer verguld is met de vernieuwde website en u
bent uitgenodigd de website te bekijken op uw smartphone ,
tablet of computer?
het hospice middels een gift van de Odd Fellows een
prachtige sta-op stoel heeft gekregen?
er ook nog een viertal fijne giften zijn ontvangen van
familieleden waarvan een naaste in het hospice is overleden?
de wasmachine en droger in het hospice na twaalf jaar
gebreken begonnen te vertonen en er in Emmen een
instelling is die een donatie heeft gedaan om de wasmachine
en droger te vervangen?
de Stichting Middenstand Emmen een donatie heeft gedaan
voor de uitbreiding van het hospice?
er onderzocht wordt of het haalbaar is met zonnepanelen de
energielasten van het hospice aanzienlijk te verlagen?
er door de terugtreding van Tina Groenhoff een nieuwe
redactie is gevormd voor de Nieuwsbrief? Dat de redactie nu
bestaat uit vrijwilligster Linda Kleine, assistent coördinator
Lucie de Witte en de leden Harm Brummel en Cor van Driel
van het bestuur van de Stichting Vrienden?
de Nieuwsbrief nu twee maal per jaar zal verschijnen in
plaats van driemaal?
u vanaf begin mei op de website de actuele stand van zaken
kunt vinden omtrent de uitbreiding van het hospice?
Koenen Bouw in het kader van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen een geweldige donatie heeft
gedaan voor de uitbreiding van het hospice?
de regionale pers 24 mei in het hospice is ontvangen en dat
ze daar zijn ingelicht over de uitbreidingsplannen?
vrijwilligers en coördinatoren nog regelmatig lezingen
geven bij clubs en verenigingen in de regio? En als uw
vereniging of club daarvoor interesse heeft zich kunnen
melden bij het hospice via info@hospice-emmen.nl
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