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MET ELKAAR
VOOR
ELKAAR

Kathy grinnikt hierom en zegt
vervolgens: “Ik wil vooral bezield
werken, een verschil kunnen maken.”

Ze zijn nu ruim vier maanden aan de
slag, de nieuwe coördinatoren van
Hospice Zutphen: Kathy de Vries en
Tineke Breuer. Tijd om eens nader
kennis te maken.

Al in het sollicitatietraject spraken ze
elkaar uitgebreid. Inmiddels hebben
ze elkaar goed leren kennen. Voor het
samen vormgeven van deze functie
kiezen ze vooral voor de waardering

Op de vraag met welke verwachting ze
zijn begonnen antwoordt Tineke: “Mijn
man vroeg me waarom ik deze baan
wilde, want ik kon ook ergens anders
beginnen, en ik zei ‘omdat ik alleen maar
nabij en aardig hoef te zijn’. Jos knikte
toen hij begreep waarom ik voor het
hospice koos: ‘Ja, dat ben jij ten voeten
uit!’”

De twee vrouwen zitten in hun kantoor
op een zonnige woensdag, de enige dag
dat ze samen werken. Kathy werkt van
maandag tot en met woensdag. Tineke
neemt woensdag, donderdag en vrijdag
voor haar rekening.

‘vooral bezield
werken’
van de verschillen tussen hen. Dan
gaat de rest vanzelf. “De taakverdeling
gaat soepel en we gunnen elkaar
dingen.” meent Tineke. Kathy vult aan
dat de aangeboden supervisie ook heel
waardevol is.
Bovendien merken zij beiden dat ze
kunnen voortbouwen op wat door
de vorige coördinatoren is gecreëerd
en dat ze worden gesteund door
ervaren vrijwilligers en deskundige
bestuursleden. Er is ruimte voor
aanpassingen en nieuwe ideeën.

Vervolg Met elkaar voor elkaar.
Ze startten in een hectische periode,
met veel opnamen, wisselingen in
de bestuurssamenstelling en de start
van een nieuwe groep vrijwilligers.
Meteen ingewijd in de praktijk. Tineke
meldt met een grote glimlach: “De
vrijwilligers zijn zo zorgzaam voor
ons.” Kathy ervaart dat iedereen in
het hospice open en kwetsbaar mag
zijn: gasten, familie, coördinatoren,
bestuursleden,
zorgvrijwilligers.
“Deze openheid maakt ons tot een
goed team. Dat werkt door naar onze
gasten en families. Mensen voelen
zich gedragen.”

De gasten en hun naasten komen vaak
ontredderd binnen in het hospice.
Het is de warmte en kracht van ons
team dat de meesten al snel zeggen
‘dit hadden we eerder moeten doen’.
Na de eerste onderdompeling in de
wereld die hospice heet, zijn ze ervan
overtuigd geraakt dat de wetenschap
van naderend overlijden voor mensen
vaak een louterend effect heeft. Wat
belangrijk is komt tevoorschijn. “We
zijn dankbaar dat we daar op zo’n
intiem moment in iemands leven nabij
mogen zijn.” vinden Tineke en Kathy.

Afscheid

Marijke
Horensma
Bijna zes jaar geleden wandelde
Marijke Horensma Hospice Zutphen
binnen, dat zij alleen kende als
bezoekster van een familielid.
Gevraagd voor en benoemd in
een bestuursfunctie,
bleek haar
ruime ervaring op marketinggebied

Does
Cornegoor
Op 10 mei namen we afscheid van
Does Cornegoor, hoofd van het
administratieve team en vooral
deskundig op financieel gebied.
Na haar pensionering als financieel
manager van een zorgorganisatie
besloot zij haar werk ‘nooit’ als
vrijwilliger te gaan doen – tot zij
de oproep van Hospice Zutphen
las voor een vacature op de

goed van pas te komen. Op allerlei
terreinen zette zij haar deskundigheid
en enthousiasme in. De website van
het hospice werd verbeterd én goed
bijgehouden.
Samen met de penningmeester
verzorgde zij jaarverslagen, ze was
actief lid van de werkgroep die
voorlichting geeft aan organisaties
en particulieren, maakte deel uit
van de redactie van de Nieuwsbrief,
realiseerde met vormgeefster Rio
Nieuwburg een nieuwe huisstijl.
Een half jaar was zij ook lid van het

bestuur van de Vrienden van Hospice
Zutphen. Daarnaast vond deze
duizendpoot nog tijd voor het (mee)
organiseren van de z.g. verwendagen
voor alle medewerkers.

administratief-financiële
afdeling.
Nieuwsgierig geworden ging zij het
gesprek aan met het bestuur van
het hospice. Dat dit hospice een
echte vrijwilligersorganisatie is, dat
ook het bestuur op vrijwillige basis
werkt, sprak haar zeer aan. En dus
solliciteerde zij na enig nadenken
toch – en werd aangenomen.

waren goed op orde. Wat verdere
professionalisering was nog wel
nodig en samen met de toenmalige
penningmeester heeft ze daar dan
ook hard aan gewerkt. Het opstellen
van begroting en jaarrekening nam
zij voor haar rekening. De financiële
administratie loopt nu op rolletjes.
Voor Does is het tijd voor iets anders.
Op de dag af vijf jaar na haar aantreden
nemen we met spijt afscheid van haar
en wensen haar veel goeds voor de
toekomst.

Ik heb geen moment spijt gehad van
deze beslissing, zegt Does. Ik trof
een prettig team medewerkers aan
en de zaken op financieel gebied

Hoewel Marijke het werk in deze
‘hechte gemeenschap van gemotiveerde mensen’ (haar woorden)
met veel plezier heeft gedaan, gaat
zij nu haar vele kwaliteiten elders
inzetten. We zullen haar missen!

Daarom wil het hospice geïnformeerd
worden over het geplande tijdstip
zodat zorgvrijwilligers die hier moeite
mee hebben uitgeroosterd kunnen
worden. Euthanasie is in ons hospice
mogelijk maar het is niet de bedoeling
dat patiënten specifiek hiervoor naar
het hospice komen. Euthanasie is
voor niemand makkelijk.

Hoe zit het met … ik bedoel … uhhh

De
Voorlichtingsgroep
krijgt
regelmatig vragen naar aanleiding
van hun presentatie en de film die
dan wordt vertoond. Meestal zijn het
praktische vragen maar vaak komt
er ook een vage vraag en dan weten
zij al: Aha, euthanasie. ‘Kan dat in het
hospice?’, ‘Hoe gaat dat?’, ’Overkomt
je dat in het hospice wanneer je te
lang blijft leven?’ Euthanasie is een
moeilijk onderwerp.
Om met de laatste vraag te beginnen:
Euthanasie is iets tussen gast en
huisarts. Hospice Zutphen, als ‘bijna

-zoals-thuis’ huis, is hierin geen partij
en respecteert de beslissing van de
gast. Uiteraard gaat alles volgens
de wet: Er moet sprake zijn van een
vrijwillig en overwogen verzoek, van
ondraaglijk en uitzichtloos lijden en
een SCEN arts (Steun en Consultatie
bij Euthanasie in Nederland) heeft
getoetst of de huisarts zorgvuldig
heeft gehandeld. Er bestaat geen
recht op euthanasie en een huisarts
mag dit weigeren. In dat geval kan
naar een andere arts gezocht worden.
Euthanasie is altijd een emotionele
gebeurtenis, niet alleen voor de
patiënt en zijn naasten maar ook voor
de huisarts en de vrijwilligers in het
hospice.

Wie Wat Waar
WIE
Arnold Gerritsen koos o.a. Hospice
Zutphen als goed doel bij zijn afscheid als burgemeester. Dit bracht
in totaal een gift van € 3.200 op. Een
bedrag om heel blij van te worden!

WAT
De jaarlijkse verwendag voor alle
medewerkers van Hospice Zutphen
was weer een groot succes.

Een huisarts kan ook palliatieve sedatie
voorstellen. Dit is een behandeling
om het lijden van een patiënt te
verzachten door het bewustzijn te
verlagen met sterke slaapmiddelen.
De patiënt sterft dan in zijn slaap een
natuurlijke dood. In tegenstelling tot
euthanasie is palliatieve sedatie een
normale medische handeling die niet
gericht is op het verkorten van de
levensduur. Een arts mag palliatieve
sedatie toepassen als de patiënt lijdt
aan één of meer onbehandelbare
symptomen en de arts verwacht
dat de patiënt niet langer dan twee
weken te leven heeft.
Net als thuis nemen de gast, zijn
naasten en de behandelende arts dus
samen de beslissing en het hospice
verleent de liefdevolle zorg om het
voor allen zo comfortabel mogelijk te
maken.

WAAR
Als het nodig is kunnen familieleden
van gasten blijven slapen in de
logeerkamer op de eerste verdieping
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‘Beheren doe je alle dagen’

Volgend jaar is het 10 jaar geleden dat het hospice van Brummen naar
Zutphen verhuisde. Alweer 10 jaar! Dat betekent, dat het nu in 2016 al 10
jaar geleden is, dat het hospice zijn oog liet vallen op ‘de Brug’, de kerk aan de
Thorbeckesingel in Zutphen die op dat moment te koop stond.
Om van kerk naar hospice te komen,
moest ingrijpend worden verbouwd.
Kaper en Brommer architecten tekenden het verbouwplan, Hardonck &
Ebenau werd de aannemer en Loohuis
verzorgde de installatie.
Bijzondere omstandigheid was daarbij
dat het gebouw door het hospice
gehuurd ging worden, en dat de
eigenaar toestond dat de verbouwing
door zijn huurder onder diens verantwoordelijkheid werd geregeld.
Toen in 2006 de verbouwing begon,
was nog niet bekend dat Hospice
Zutphen het pand in 2009 alsnog zou
verwerven.
Ton Evers (zie foto) was vanaf de start
van de ingewikkelde bouwopgave als
begeleider en coördinator betrokken.
De toenmalige voorzitter/penningmeester Willibrord Wedemeijer kende
hem van andere klussen en vroeg
hem om als vrijwilliger deze taak op
zich te nemen.

Dat dit tot een ‘dienstverband’ van
10 jaar zou leiden, kon niemand
toen bedenken. Ton heeft besloten
om medio dit jaar het stokje aan een
ander over te dragen. Een mooie
gelegenheid om met een ‘bouw-oog’
terug te kijken op deze lange periode.
En wat dieper in te gaan op wat er zoal
komt kijken bij het beheer van een
gebouw als het onze.
Wie nu het hospice binnenkomt merkt
niets van de vroegere functie. De
oplettende bezoeker heeft wellicht de
gevelsteen bij de ingang gezien, die
verwijst naar de eerste steenlegging in
1972. Bij verbouwing van 2006 bleven
eigenlijk alleen de vier buitenmuren
en het dak overeind. Kijk je naar de
vroegere plattegrond en leg je die
op het heden, dan is alleen de kamer
van de coördinatoren (16m2) daarop
terug te vinden.

‘intensieve bouwbegeleiding’

Dat betekende een heel intensieve
bouwbegeleiding. Er moest rekening
worden gehouden met tegenvallers
tijdens de verbouw. Ton zegt daarvan:
“Het heeft mij en anderen, toen veel
tijd gekost, maar het was wel heel
erg boeiend. Gelukkig was er een
goede uitvoerder, met betrokken
personeel waaronder een uitstekende
timmerman.”
Al met al verliep het project naar wens,
en in 2007 verhuisde het hospice. Voor
het bestuur en de begeleider van de
bouw een feestelijk moment. Van toen
af aan ging het om het bouwkundig
beheren van het pand. Ook daar komt
heel wat bij kijken. Ton: “Een gebouw
als dit is geen statisch geheel. Je
moet steeds vooraf goed bedenken
wat de komende tijd aan onderhoud
nodig is. Het gaat om flinke bedragen,
want het is nu eenmaal een groot en
bestaand verbouwd pand.”
Je komt ook steeds nieuwe en/of
onverwachte zaken tegen. Denk
bijvoorbeeld aan veranderde eisen
van de brandweer of onhandigheden
in het dagelijks gebruik. Met
veel genoegen denkt Ton terug
aan zijn samenwerking met Tom
Mariën, de in 2015 afgezwaaide
penningmeester, met wie hij sinds
2008 het gebouw koesterde en die
ook als penningmeester zorgde voor
de benodigde financiën. Veel van dit
geld kwam van goede doelengevers,
sponsoren en leveranciers die
kortingen gaven.
Om het beheer op orde te krijgen
en te houden werd een paar keer
een bouwtechnisch rapport met

een meerjarenplanning opgesteld
door Woningschouw Eefde. Gratis
beschikbaar gesteld door het bedrijf
als blijk van waardering voor het werk
van het hospice.
Op basis daarvan zijn in de loop van
de jaren kleine en grote klussen
uitgevoerd. Klussen die naast
onderhoudsredenen ook werden
gedaan om het klimaat in het gebouw
te verbeteren en de energiekosten te
verlagen.
Nog vers in de herinnering liggen
de aanpak van het lage dak en de
lichtkoepel, het vernieuwen van de
entree, en het oplossen van overlast
door de bevroren leidingen in de
wasruimte. Echt drie zaken die deels
te voorzien waren en deels zich
zomaar voordeden.
Het platte dak was in de planning aan
de beurt, de entree bleek in de praktijk
te smal voor brancards en tijdens een
zware vorst bevroren in 2011 de in
de muur verwerkte leidingen. Een
gebouw vraagt alertheid!
Deze voorbeelden zijn nog wel te
overzien. Lastiger klussen waren
het vervangen van de voegen
van de muren en het isoleren
van de hoge zijmuur. Voor het
oplossen van wateroverlast moest
de buitenriolering zelfs worden
opgegraven en geheel nieuw worden
aangepast. Ook de gemeentelijke
brandveiligheidseisen brachten veel
werk met zich mee.

En tenslotte werd in 2015 de
buitentrap gerealiseerd. Intussen
gingen de kleine klussen ook gewoon
door.
Beheer van een gebouw waarin
de functie gewoon door moet
blijven gaan, is op zich al een kunst.
Drilboren verhouden zich slecht tot
de meeste functies. Laat staan bij
de functie van hospice, waar rust en
kalmte voor de gasten voorop staan.
Dat betekent dat aannemers steeds
goed begeleid moeten worden, en
gevoel moeten hebben bij de functie
van een hospice. In de afgelopen
tien jaar hebben de werkzaamheden
door de wateroverlast, de riolering
en de andere grote werken dan ook
regelmatig een beroep gedaan op
extra inspanning van de medewerkers.
Gelukkig was er veel begrip en een
goed samenspel.
Nu zit het er voor Ton Evers op. Hij
gaat ze missen, die uren die hij in het
gebouw maakte. Meestal een paar
uur per week, en soms ook zomaar
dagen achter elkaar. Het gebouw, en
het beheer daarvan, blijft gewoon
aandacht vragen. In de planning
en wensenlijst staat nog genoeg te
doen. Zonnepanelen, dakbedekking,
tuinpaden,
normaal
dagelijks
onderhoud. Ton: “Beheer is voor alle
dagen, doe het goed en zorg voor
kwaliteit!”

‘een gebouw vraagt alertheid!’
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ROPARUN 2015 DE PRIJS!
In onze vorige nieuwsbrieven schreven
we enthousiast over de doorkomst
in Warnsveld en Zutphen van de
ROPARUN lopers in de avond en nacht
van eerste op tweede Pinksterdag
2015. De ontvangst van de lopers en
hun begeleiders in Zutphen kende
zijn weerga niet. Met als resultaat
de eerste prijs van € 50.000 voor de
gemeente Zutphen.

De Vrienden van Hospice Zutphen
hebben bij de gemeente Zutphen
een aanvraag voor een deel van dit
bedrag ingediend. Op 20 april werd in
het oude stadhuis van de gemeente
Zutphen aan de Vrienden tijdens een
feestelijke bijeenkomst een cheque
van € 28.400 uitgereikt. Daarmee kan
o.a. de aanschaf van een voorziening
om in bed te kunnen douchen, een

elektrische douchestoel en een
elektrische badliftstretcher worden
gerealiseerd. Al met al een prachtig
resultaat en een groot succes voor
iedereen die daar in 2015 aan mee
heeft gewerkt.
Ook dit jaar dingt Zutphen weer mee
naar de titel van beste doorkomststad.
We zijn benieuwd!

KleurRijk Leven4 in 2017
Hoewel 2017 nog ver weg lijkt, zijn de
voorbereidingen voor de manifestatie
KleurRijk Leven4 al in volle gang.
De
voorbereidingsgroep
onder
leiding van de voorzitter van de
Vrienden Hospice Zutphen, Adriaan
van Oosten, met daarin een aantal
kunstenaars en als adviseur de
initiator van KleurRijk Leven Johan
Drewes, heeft inmiddels een nieuwe
vorm voor dit evenement bedacht.

4

Het idee is om in 2017 de
bestaande opzet - een kunstverkooptentoonstelling met als afsluiting
een veiling - in een modernere jas te
steken. De gedrukte catalogus wordt
vervangen door een digitale in de
vorm van een veilingsite, en de locatie

van de manifestatie verhuist van de
Walburgiskerk naar Dat Bolwerck. Het
evenement wordt daar van 10 tot en
met 18 juni 2017 gehouden. Zaterdag
de 10e is de start met kunstworkshops
voor jong en oud onder leiding van
de Warnsveldse kunstenaar Henk
Schouten.
In september 2016 is het programma
gereed. Via de speciaal daarover
opgezette website, de veilingsite
en inzet van andere social media
kan iedereen zien wat er allemaal te
gebeuren staat. Natuurlijk worden de
gedrukte media niet vergeten.
Let dus allemaal goed op wat gaat
komen, want KleurRijk Leven4 mag
niet gemist worden!

Hartverwarmend!
Het hospice wordt telkens weer verrast
met bijzondere cadeaus. Soms is het
geld, soms is het de financiering van
een bepaald project en soms krijgen
we cadeaus in natura.
Dat laatste was het geval in februari.
Via een familielid van een bestuurslid
van de Vrienden kwam de vraag of wij
geïnteresseerd waren in meubels die
bij een ABNAmro kantoor vervangen
zouden worden. Kwam dat even goed
uit!
De interieurwerkgroep was al bezig
met het zoeken naar vervanging voor
de bureaus van de coördinatoren en
stoelen voor de vrijwilligersruimte.
Toen zij gingen kijken zagen zij ook
nog een prachtige vergadertafel
en een viertal mooie fauteuils. De
kleuren pasten precies bij ons huis.
De beslissing was dan ook snel
genomen en met vereende krachten
zijn de meubels opgehaald, de oude
weggebracht en is alles op zijn plaats
gezet.

Een heel groot ‘dank je wel’ niet alleen
aan de ABNAmro maar ook aan het
familielid dat op het juiste moment
aan ons dacht.
Een even verrassend en gul aanbod
kwam van de familie Berntssen die
aanbood de catering van de jaarlijkse
verwendag voor al onze vrijwilligers
op zich te nemen. Het was een
gezellige dag en er is met volle teugen
van al het lekkers van Catering
Zutphen genoten.
Willem Feith, huisfotograaf van de
gemeente Zutphen, stelde geheel
belangeloos een prachtig gezicht op
Zutphen beschikbaar voor de nieuwe
werkkamer van het hospice.
Wat een geweldige cadeaus en wat
heerlijk om te merken dat ons werk zo
gewaardeerd wordt.

Boeken
In ons hospice zijn over allerlei
onderwerpen boeken aanwezig en
te lenen. Een deel van de collectie
is gewijd aan ziekte, sterven en
rouwen. Over deze onderwerpen
denken
en
schrijven
zieken,
mantelzorgers, nabestaanden en
(medische) hulpverleners. In die
laatste categorie zjn o.a. boeken te
vinden van Bert Keizer, specialist
ouderengeneeskunde, voormalig verpleeghuisarts en filosoof. Van hem
bezit Hospice Zutphen twee titels:
Het refrein is Hein:
leven en sterven in een verpleeghuis.
Tumult bij de uitgang:
lijden, lachen en denken rond het graf.

In beide boeken komen allerlei
situaties aan de orde, die zich
voordoen tijdens terminale ziekte en
rond het sterfbed. De vele manieren
van leven in het zicht van de dood,
ervaringen van de zieken zelf en van
hun naasten en verzorgers worden
met mededogen én een flinke dosis
humor beschreven.

MONUTA
SCHENKT
BEDKOELING
Dankzij een initiatief van
Marian de Groot, één van de
verpleegkundigen van het vaste
Groot Gelre team bij het hospice,
overhandigde op 25 maart
Wilko Eijkelkamp, ambassadeur
van het Monuta Charity Fund,
officieel de cheque voor een
bedkoeling aan het hospice.
Door de koeling direct na het
overlijden onder de overledene
te plaatsen blijft het lichaam in
goede conditie tot de dag van
de uitvaart. Het verzorgende
hospiceteam kan dit doen
tegelijk met het geven van de
laatste zorg, zodat de familie
daarna in alle rust afscheid kan
nemen. Als ´bijna-zoals-thuis’huis hechten wij veel waarde
aan de huiselijke intimiteit voor
gasten en familie, en kunnen dit
nu nog beter bieden.
Het Monuta Charity Fund
ondersteunt ieder jaar tal van
projecten in Nederland die te
maken hebben met het bieden
van zorg voor nabestaanden.

De auteur schenkt ook regelmatig
aandacht aan de vraag of en hoe
behandelingen moeten doorgaan of
beter achterwege gelaten kunnen
worden. De zieken en hun familie aan
het sterfbed blijven anoniem, maar de
beschreven situaties zijn zeker voor
velen herkenbaar.
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Word
Vriend
Met uw steun maakt
u het mogelijk ons
werk voort te zetten.

Als u ons een warm hart toedraagt, kunt u
ons op twee manieren steunen. Met een
eenmalige gift of u kunt Vriend worden
van de Stichting Vrienden van Hospice
Zutphen voor een bedrag van minimaal
€20 per jaar.
De Stichting is door de belastingdienst
aangewezen als een instelling die uw gift
of donatie belastingvrij mag ontvangen.
U kunt daardoor onder bepaalde voorwaarden het door u geschonken bedrag
als aftrekpost opvoeren in uw aangifte
inkomstenbelasting van dat jaar. Een
legaat kan vrij van schenkingsrecht
gegeven
worden
(ANBI-regeling).
Nadere inlichtingen zijn bij de stichting
verkrijgbaar.

Hartelijk dank
We hebben van diverse al dan
niet anonieme gevers gulle giften
mogen ontvangen. Ook kerken en
vrouwenverenigingen en diverse
andere organisaties hebben aan
ons gedacht.
Kerken
Sarepta Stichting
Soroptimist intern
Haneveld Hoveniers
Sneeuwfit
R te S
fam. H te S
Dhr. W te O
Mw. V te L
Dhr. S te A
Dhr. S te A
dhr. B te U
Mw. S te G
N
Mw. H te S
fam. D te Z
Dhr. L te T
Mw. B te R
Mw. K
Dhr. K te Z
Mw. F te Z
V te Z
Dhr. V te Z

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2475
2000
500
400
70
3000
2770
1000
1000
1000
666
400
275
269
250
182
120
120
115
100
100
100
70
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