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Bouw hospice ligt op schema
Hospice Wijk bij Duurstede wordt in het eerste kwartaal van 2013 opgeleverd.
De gastenkamers zijn verdeeld over twee woonunits, die onderdeel zijn van de
nieuwbouw van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis.
Het Hospice komt op de begane grond van het complex
en grenst aan het ‘voorzieningenplein’.
Hiervan maken ook huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten en de thuiszorg gebruik. Hospice Duurstede biedt
zijn gasten een huiselijke sfeer, maar met de noodzakelijke voorzieningen die onze gasten van gemak voorzien.
Hierbij is te denken aan bredere deuren, grotere badkamers, bredere gangen en een aangepaste indeling.
“Tijdens de bouw worden de meeste van deze aanpas-

singen al gerealiseerd”, zegt bouwkundig adviseur Frans
van der Tol. “Na de oplevering zullen dan de afwerking
van wanden en vloeren en de inrichting de belangrijkste
werkzaamheden zijn. Momenteel worden deze zaken
voorbereid, zodat het hospice zo snel mogelijk na de
overdracht in gebruik kan worden genomen”. De nieuwbouw van het E&E Gasthuis, waarin Hospice Duurstede
gehuisvest wordt, wordt gerealiseerd door Woonzorg
Nederland projectontwikkeling.

Sponsoren en donateurs blijven altijd welkom
Hospice Duurstede kan inmiddels op veel steun rekenen uit de Wijkse samenleving.
De gemeente, bedrijven en particulieren zien in dat in deze tijd een voorziening
als een hospice in Wijk bij Duurstede gewenst is.
Begin volgend jaar hebben we dan ook een hospice,
maar… een opgeleverd pand is nog niet ingericht, heeft
nog geen kleur, heeft nog geen huishoudelijke apparaten. Blijft u daarom Hospice Duurstede ondersteunen en
breng dit belangrijke initiatief onder de aandacht van
uw familie, vrienden en kennissen.
Hospice Duurstede draait volledig op vrijwilligers. Dat
betekent dat het hospice afhankelijk is van donaties en
giften. Om het hospice voor straks en daarna draaiende

te houden zijn financiële bijdragen onontbeerlijk. Uw
giften, incidenteel of periodiek, zijn dan ook van harte
welkom op rekeningnummer 11.18.28.392 t.n.v.
Hospice Duurstede onder vermelding van “donatie”.
De toekomstige vrijwillige medewerkers hebben een en
ander al duidelijk in beeld en aan hulp om de diverse
werkzaamheden te verrichten zal het ook niet ontbreken. We zien de opening dan ook met vertrouwen
tegemoet.
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Werving vrijwilligers gaat door
Zoals de Wijkse Courant en ‘t Groentje al hebben bericht gaat de werving van
vrijwilligers onverdroten door. Voorzitter Jaap Remme vertelde de media, dat er al
veertig vrijwilligers zijn genoteerd, die op 14 juni aan een kennismakingsavond in de
raadzaal van het stadskantoor hebben deelgenomen.
De selecties hebben plaatsgevonden met ondersteuning
van professionele personeelswervers.
“Alle gesprekken verliepen in een aangename en
ontspannen sfeer. Een ieder vindt het opzetten van het
hospice een hele goede zaak. Men vindt het een uitdaging om dit project mee van de grond te tillen en vorm
te geven”, zegt bestuurslid Wil Schramowski. Samen
met Wim Vulink heeft zij ruim 20 kennismakingsgesprekken gevoerd. “Opmerkelijk is, dat daarbij maar twee
mannelijke kandidaten waren.”
Ook Conny van Tol voerde samen met Marianne Struik
veel gesprekken en ervoer een grote mate van betrokkenheid bij de kandidaten: “Hun motivatie was opvallend. Men had zich verdiept in de problematiek van het
levenseinde en bewust de keuze gemaakt om zich hier
voor in te zetten.”
Ria Hengeveld is aangetrokken om in het najaar trainingen voor de vrijwilligers te verzorgen. Ria Hengeveld is
een ervaren coach/trainer en heeft meerdere groepen
vrijwilligers van andere hospices getraind, zoals de
vrijwilligers van het hospice in Utrecht.

Coördinator

Fitt4all spint voor het Hospice
Op zaterdagmiddag 30 juni kunnen sportievelingen
deelnemen aan een Special Ride voor Hospice Duurstede. Dit evenement zal plaatsvinden op de Markt.
Healthcentre Fitt4all organiseert deze spinningmarathon. Iedereen kan zich hiervoor opgeven en de netto
opbrengst zal ten goede komen aan Hospice Duurstede.
Fitt4all organiseerde eerder spinningbijeenkomsten voor
Kika, Stichting Roparun en Pink Ribbon. Meer informatie
is te lezen op www.fit4all.

Week van het hospice
In de week van 7 tot en met 14 oktober zal de week
van het hospice georganiseerd worden door de Stichting
Wijk nog Leuker. Hier zal het bestuur van het hospice
zelf ook invulling aan gaan geven. Het zal een week
gaan worden met allerlei bijzondere activiteiten waarbij
de opbrengsten ten goede zullen komen aan Hospice
Duurstede. Meer nieuws over deze week, die ook landelijk in het teken staat van de palliatieve zorg, volgt de
komende maanden via de media en onze website.

Inmiddels hebben zich ook kandidaten gemeld voor de
functie van coördinator. Met hen zullen binnenkort
sollicitatiegesprekken beginnen.

Klap over de Lek voor Hospice

Correspondentie:

Golf bij Duurstede (2 juni) dat georganiseerd is door de
Rotary Club Wijk bij Duurstede, heeft dit jaar Hospice
Duurstede gekozen als een van de vier goede doelen die
dit evenement sponsort. In het informatiebulletin over
deze goede doelen is een interview opgenomen met
Jaap Remme, de voorzitter van het bestuur van Hospice
Duurstede. Het interview is ook te lezen op de website
van Hospice Duurstede: www.hospiceduurstede.nl. Het
bestuur dankt de organisator Rotary Wijk bij Duurstede
van harte.
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