NIEUWSBRIEF
e

8 jaargang, nr. 1
Op 21 augustus 2006 werd de
Stichting Hospice Hardenberg
opgericht met als doel het
realiseren van een hospice in de
Gemeente Hardenberg. Op 22
augustus 2008 kon het hospice,
genaamd ’t Huis aan de Vecht in
Hardenberg worden geopend.
Door de grote vraag naar zorg
ging het bestuur op zoek naar
een tweede hospice locatie in het
Vechtdal. Deze werd gevonden en
op 8 juni 2012 kon het hospice,
genaamd ’t Huis De Pastorie in
Dalfsen worden geopend.
Op 9 januari 2012 heeft er een
statutenwijziging plaatsgevonden
waarin de stichting een nieuwe
naam kreeg t.w. Stichting
Hospice Groep VechtZathe.

Nieuws van de bestuurstafel – mutaties…
Eind vorig jaar hebben wij, op zijn verzoek, afscheid genomen
van Jan Hamhuis, één van de bestuursleden van het allereerste
uur. Velen van u zullen hem ongetwijfeld ergens binnen of buiten
onze hospices hebben ontmoet!
In het afscheidsboek dat Gretha Bakker hem namens velen, die
betrokken zijn bij onze twee huizen, heeft overhandigd, kwam
overduidelijk naar voren hoe Jan gewaardeerd werd èn wordt.
Met de volgende woorden “nam ik afscheid van hem”:
“Beste Jan,
Het is bijna niet voor te stellen hoe het in het bestuur zonder jou zal zijn! Zoals je vaak zelf
aangaf, waren de twee Hospices, jouw “kindjes”! Met hart en ziel èn ongelooflijk veel
enthousiasme en energie heb je je ingezet voor onze twee huizen, voor de coördinatoren
en alle vrijwilligers!
Er “staan” nu twee fantastische bijna thuishuizen die beide een ongelooflijk
groot draagvlak hebben binnen de lokale bevolking. Wij zullen jouw bijdrage
daaraan nooit vergeten! Maar...we zijn jou gelukkig niet helemaal kwijt en
zullen je zeker nog regelmatig tegenkomen bij de projecten waar je,
zoals je hebt toegezegd, je inzet aan zult blijven geven! Heel, heel hartelijk
dank voor alles!
Ook je vrouw Ada wil ik heel hartelijk bedanken voor alle uren waarin ze jou heeft moeten
afstaan aan het werk voor de Hospice Groep VechtZathe!
Good Goan!!
Heel blij zijn wij dat we gelijkertijd twee nieuwe bestuursleden hebben mogen begroeten.
Beide mannen stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Herma Nap-Borger

voorzitter
Even voorstellen (1)…
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Ben Koopman en ik ben sinds
januari 2016 toegetreden tot het bestuur van de Hospice Groep
VechtZathe. Ik ben 61 jaar en geboren en getogen in Radewijk /
Hardenberg. Ik ben getrouwd met Geke en vader van twee dochters en
een zoon en inmiddels ook trotse opa van vijf kleinkinderen. Na de lagere
school heb ik een technische opleiding gevolgd en ben ik uiteindelijk ook
werkzaam geweest in de techniek. Gedurende deze periode kwam ik in
aanraking met de zorg aan mensen met een verstandelijk beperking. Dit
sprak mij zo aan dat ik op 32 jarige leeftijd ben overgestapt naar de zorg.
Dat hield in dat ik weer opnieuw in de schoolbanken terecht kwam.
Met veel plezier heb ik de parttime studies gevolgd, alhoewel het zo nu en dan ook
moeilijk te combineren viel met een jong gezin, waar de drie kinderen ook de nodige
aandacht vroegen. In die periode was er nog voldoende mogelijkheid om binnen de zorg
door te groeien in functie. In 2000 werd ik Hoofd van een woonvoorziening in Ommen en
in 2007 werd ik Clusterhoofd van een aantal voorzieningen. In de voorliggende jaren heb
ik ook nog deel uitgemaakt van het schoolbestuur waar onze kinderen naar toe gingen en
later heb ik deel uitgemaakt van de cliëntenraad van Oostloorn, het verzorgingshuis waar
mijn vader toen woonde. In de loop van de jaren heb ik ervaren dat “Zorg” in welke vorm
dan ook een aantrekkingskracht op mij uitoefent. Of dat nu gaat om kinderen, ouderen of
mensen met een beperking. Ik heb dan ook met veel plezier mijn werk binnen de zorg
uitgevoerd. In eerste jaren daadwerkelijk op de werkvloer en in de loop der jaren minder in
de uitvoerende zin en meer in de aansturende zin. Echter in 2015 is ten gevolge van een
reorganisatie mijn functie als Clusterhoofd boventallig geworden. Dat heeft tot gevolg
gehad dat ik voldoende tijd en ruimte kreeg om een functie binnen het bestuur van de
Hospice Groep te aanvaarden. Ik hoop dat ik de komende jaren kan en mag bijdragen
aan het goed functioneren van de hospices. Met veel respect kijk ik naar de coördinatoren
en de vrijwilligers die zich vol overgave inzetten voor de gasten van de hospices en al de
bijkomende zaken. Ik ben blij dat ik daar een onderdeel van kan en mag zijn.
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De cijfers 2016 t/m maart op een rijtje
Hospice ’t Huis aan de Vecht
Aantal gasten:
Bezettingspercentage:
Gem. verblijfsduur in dagen:
Gem. leeftijd gasten:

5
53,30
19,40
76,60

Daarnaast konden we in 2016 een
vraag om een plek in het hospice 4
keer niet beantwoorden o.a. omdat er
op dat moment geen plaats was…
Hospice ’t Huis De Pastorie
Aantal gasten:
Bezettingspercentage:
Gem. verblijfsduur in dagen:
Gem. leeftijd gasten:

6
56,04
17,00
77,33

Daarnaast konden we in 2016 een
vraag om een plek in het hospice 1
keer niet beantwoorden o.a. omdat er
op dat moment geen plaats was…

Even voorstellen (2)…
Sinds januari van dit jaar mag ik penningmeester zijn van de
Stichting Hospice Groep VechtZathe. Daarom wil ik mij graag
aan u voorstellen en mijn eerste indrukken met u delen. Mijn
naam is Wiebe Hindriks. Ik ben 66 jaar geleden geboren in de
stad Groningen. Mijn eerste baan was bij de Raiffeisenbank,
maar vanaf 1977 heb ik in het voortgezet- en lager onderwijs
gewerkt. Niet voor de klas, maar in management-, directie- en
bestuurlijke functies.
Mijn pensionering bood mij ruimte om meer tijd en energie in vrijwilligerswerk te
steken. Ik was niet actief op zoek, maar zag wel wat op mijn weg kwam. Zo kreeg ik
onder andere Herma Nap, de voorzitter van VechtZathe op bezoek. Zij vertelde mij
enthousiast over het werk dat door zoveel vrijwilligers in de hospices in Dalfsen en
Hardenberg wordt gedaan en vroeg mij of ik bereid was om bestuurslid te worden. Ik
heb mij in mijn actieve loopbaan mogen inzetten voor het onderwijs. Ik heb dus geen
ervaring in de zorg. Dat neemt niet weg dat ik, gehoord van het vele goede dat voor
mensen in hun laatste levensfase wordt gedaan, mij graag bestuurlijk wil inzetten
voor de Hospice Groep. Ik heb al meerdere bestuursvergaderingen mogen
meemaken en ervaren dat in een ontspannen plezierige sfeer veel werk wordt verzet.
Ontmoetingen met de coördinatoren en vrijwilligers getuigden van veel hartelijke
betrokkenheid. Ook de Vrienden wil ik hierbij betrekken. Wat zijn zij van belang voor
ons voortbestaan. Ik voel mij op mijn plek bij de Hospice Groep VechtZathe en hoop
dat wij nog heel lang deze geweldige- en dankbare taak in goede samenwerking met
alle betrokkenen mogen vervullen.

Voor info over onze hospices:
kijk op
www.hospicegroepvechtzathe.nl
U kunt ons ook volgen via Twitter !
Wist u al dat we ook te vinden zijn op Twitter? Ook hier heten we u graag
welkom als belangstellende !
Onze gegevens: Twitter  @VechtZathe
Boek onder de Loep
Als de dood zich aandient - wat is er dan nodig? Wat heeft de
stervende zelf nodig, wat hebben familie en naasten, verzorgers en
begeleiders nodig? En wat betekent het sterven voor hen?
Daarover schrijft Marinus van den Berg. Hij belicht de praktische en
spirituele aspecten van het levenseinde. Een mens die gaat sterven
betreedt een onbekend gebied, waarvan geen plattegrond bestaat.
Mensen in de omgeving van de stervende trekken een eindweegs
mee. De naderende dood confronteert iedereen met vragen over
het leven: wat maakt bet leven waardevol, wat bepaalt zijn kwaliteit?
Marinus van den Berg schrijft vanuit zijn lange praktijkervaring in het begeleiden van
mensen aan het eind van hun leven. Dat levert en passant veel praktische informatie
op. De invalshoek is echter steeds een spirituele. Het gaat niet alleen om wat er
gedaan moet worden, het gaat ook om het hoe.
Titel: Voor de laatste tijd
Een boek voor hen die te horen krijgen dat
Auteur: Marinus van den Berg &
ze gaan sterven, maar ook voor partners,
Marjan van den Berg
familie, verzorgers, hulpverleners.
Uitgeverij: Kok
In dit boek krijgen zij handreikingen en
inspiratie om met elkaar te werken aan een
Boek: ISBN: 9043506117
goede dood.
E-Boek: ISBN 9789043506113
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