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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.

Een dankbaar afscheid…
Met ingang van 2016 zal ik geen secretaris meer zijn van de Hospice Groep VechtZathe,
eind 2015 neem ik afscheid als bestuurder. Het eerste wat hierbij in mijn overdenkingen
naar boven komt is dankbaarheid. Dankbaarheid aan allen die het mede mogelijk
hebben gemaakt dat er nu twee prachtige huizen staan. Twee hospices waar mooie,
lieve en warme zorg gegeven wordt aan mensen in het laatste stadium van hun leven.
Toen ik eind 2005 mocht beginnen met het helpen bij de opbouw van de organisatie
bestond er nog geen naam en was er nog geen hospice. Samen met de toenmalige
voorzitter en penningmeester mocht ik gaan bouwen aan de organisatie en de realisatie
van een hospice in Hardenberg. Mijn beide medebestuurders hadden ook nog een
volledige andere en drukke functie. Ik kreeg de gelegenheid om veel praktische zaken op
te mogen pakken.
En hoewel ik verder geen namen zal noemen in dit schrijven, kan ik het niet nalaten om
toch Aad Kolthof te noemen. Aad mocht vanuit zijn functie, en tegen vergoeding aan de
Saxenburgh Groep, een aantal uren assisteren bij de opgerichte Stichting Hospice
Hardenberg. Het assisteren en aantal uren moeten we ook maar snel weer vergeten,
want samen hebben wij op breed terrein kunnen werken en veel mogen ontwikkelen.
Aad werd naast zijn betaalde uren een groot vrijwilliger waar ik ontzettend fijn mee heb
samengewerkt.
Op 22 augustus 2008 mochten wij het hospice ’t Huis aan de Vecht in Hardenberg
openen. Een spannende periode; Doen we het goed? Is er voldoende geld? Kunnen de
vrijwilligers aarden? enzovoort. Het ging goed en onze eerste gast mocht zelfs maanden
in ons hospice verblijven en wat hebben we veel van deze gast kunnen leren; zij had
vroeger zelf aan de wieg van één van de eerste huizen voor hospicezorg in ons land
gestaan.
Zoekende naar gebieden waar nog geen hospicezorg was gerealiseerd en met de
wetenschap dat onderzoek uitgewezen had dat deze behoefte aanwezig was binnen de
regio, kwamen we in Dalfsen terecht. Op 8 juni 2012 mochten wij daar het tweede
hospice openen; ’t Huis De Pastorie. De naam van de Stichting veranderden wij toen in
Hospice Groep VechtZathe. Net als in Hardenberg werd het ook in Dalfsen weer een
fantastische ervaring om samen met veel goedwillende mensen te mogen werken. Ik
denk hierbij bijvoorbeeld alleen maar even aan de resultaten van de Vrienden met hun
goedgeorganiseerde en succesvolle vriendenacties in Dalfsen en Nieuwleusen.
Binnen mijn gevoelens ben ik een bevoorrecht mens dat ik aan zoveel goede dingen heb
mogen meewerken. Naar mijn idee staat er nu een stabiele organisatie met twee
hospices waarbinnen goede en warme zorg aan gasten wordt gegeven. Veel vertrouwen
heb ik ook gekregen van alle vrijwilligers en coördinatoren, hartelijk dank daarvoor! Ik
wens het bestuur veel succes bij de voortgang en verdere ontwikkelingen binnen de
hospicezorg en wil hun ook bedanken voor de samenwerking.
Afscheid nemen?
Hoewel ik zelf heb aangegeven om te willen stoppen als
bestuurder denk ik dat afscheid nemen niet bestaat binnen deze
prachtige vorm van zorgverlening. Graag meld ik me nu dan ook
aan als vrijwilliger ter ondersteuning van activiteiten binnen jullie
prachtige locaties.
Allen een warme en dankbare groet,

Jan Hamhuis
St. Hospice Groep VechtZathe
Postbus 137
7770 AC HARDENBERG

Bankrekening: Hospice Groep NL90 ABNA 0442 8850 32
Website: www.hospicegroepvechtzathe.nl
E-mail: info@hospicegroepvechtzathe.nl

Wat cijfers uit 2015 op een rijtje
Hospice ’t Huis aan de Vecht
Aantal gasten:
Bezettingspercentage:
Gem. verblijfsduur in dagen:
Gem. leeftijd gasten:

22
71,41
21,68
73,64

Daarnaast konden we in 2015 een
vraag om een plek in het hospice 5
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:

20
48,95
16,35
79,10

Daarnaast konden we in 2015 een
vraag om een plek in het hospice 5
keer niet beantwoorden o.a. omdat er
op dat moment geen plaats was…

Boek onder de Loep
Klarine Sikkema is 26 als er borstkanker bij haar
ontdekt wordt. Haar kinderen zijn dan één, drie en
vijf jaar. Klarine komt onmiddellijk terecht in een
achtbaan van agressieve ziekenhuisbehandeling.
Zij en haar man Johan moeten antwoorden vinden
op vragen waar ze nooit eerder over na hoefden te
denken: hoe moeten we dit de kinderen vertellen,
hoe houden we ons gezin draaiend, wat doen we
met de tijd die we nog hebben?
Bert Wiersema, Klarines vader, ziet zijn levenslustige dochter heel ziek worden. Samen met zijn
vrouw Nelie vangt hij de kleinkinderen zo veel
mogelijk op. En in alle drukte en spanning worstelt
hij met de vraag: waar is God in deze situatie?
Bert en Klarine beschrijven vanuit hun eigen
perspectief hoe ze de afgelopen twee jaren beleefd
hebben. Klarine als kankerpatiënt, moeder en
echtgenote, Bert als vader en grootvader. Ze geven
praktische tips voor ouders en grootouders in een
vergelijkbare situatie. En ze getuigen van de
bemoedigingen die zij zelf mochten ontvangen.
Want telkens weer was er die regenboog, niet
alleen thuis in Friesland, maar zelfs op reis in een
kurkdroge woestijn in Israël.

Titel:
Een regenboog in de woestijn
Auteur:
Klarine Sikkema-Wiersema en
Bert Wiersema
Uitgeverij: Sestra
Boek: ISBN: 9491844261 –
€ 14,95
E-Boek: ISBN 9789491844263 –
€ 14,95
www.hospicegroepvechtzathe.nl

Zo wil ook dit kleurrijke boek hoop en troost
brengen, in het bijzonder aan kinderen.
Inspiratiedag Palliatief Café Soelaas
Op donderdag 4 februari 2016 organiseert Café
Soelaas van 19.00 uur tot 22.00 uur een inspiratiedag
in Zalencentrum De Kern in Ommen met als thema
`Hoop´. Heeft u belangstelling? Kijk dan voor verdere
informatie en (gratis) aanmelding op de website
www.cafesoelaas.nl ! Er is plaats voor ongeveer 100
deelnemers maar onze ervaring van vorige keer leert
dat u er toch snel bij moet zijn want ook toen was het
aantal belangstellenden erg groot.
Als Hospice Groep participeren wij, samen met het
Vechtgenotenhuis en de SPTO Vechtdal in Café
Soelaas dat een ontmoetingsplek binnen het Vechtdal
is waar o.a. palliatief zieke mensen en hun naasten,
mantelzorgers, (thuis)verzorgers en vrijwilligers die
ondersteuning bieden in de palliatieve fase, elkaar in
een ontspannen sfeer ontmoeten en informatie
uitwisselen.
Vandaar ook de gekozen naam van het café; Palliatief
Café Soelaas. Soelaas bieden is nl. verlichting, bemoediging geven. Het logo
beeldt uit dat we ook in moeilijke tijden elkaar willen (helpen met) vasthouden,
warmte geven en zicht houden op de lichtpuntjes die er zijn. Om aan haar
doelstelling te voldoen organiseert Café Soelaas periodiek inspiratiemomenten met
workshops en informatiesessies. We hopen u op de inspiratiedag te mogen
ontmoeten, u bent van harte welkom.
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