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Hospice
Duurstede
Bijna net als thuis
Het Wijks Bijna Thuis Huis gaat verder als
Hospice Duurstede
Deze zomer zijn er grote stappen gezet voor de realisatie van
Hospice Duurstede, de nieuwe naam van het Wijks Bijna Thuis Huis.
Deze naam dekte onvoldoende de lading en moest vaak verduidelijkt worden.
Het begrip ‘hospice’ is inmiddels maatschappelijke ingeburgerd.
Met de toevoeging van Duurstede vinden we het een mooie ingetogen naam.
De echte grote stap was natuurlijk de ondertekening van de huurovereenkomst
op 23 juni jl., waardoor we volgend jaar aan de David van Bourgondiëweg
Hospice Duurstede kunnen openen. Het hospice biedt plaats aan twee gasten.
Door de samenwerking met het naastgelegen E&E Gasthuis
kunnen we onze zorg continu garanderen.

Website en Logo
De bekende Wijkse graﬁcus Anton Rekké heeft een treffend
logo ontworpen voor Hospice Duurstede. De geknakte
bloem symboliseert een stervende medemens, wiens
levenskleur echter behouden blijft, waardoor zijn identiteit
en levensdraad voor nabestaanden intact blijft.
Anton heeft ook de website ontwikkeld: www.hospiceduurstede.nl. De fotograﬁe is in handen van de Wijkse
fotografe Ankie Meutgeert.
Succesvolle veiling
Maar liefst € 3500,- was de opbrengst van de zogenaamde dienstenveiling in 2010, die geheel ten goede is
gekomen aan Hospice Duurstede. Een prachtige opbrengst
waarvoor we de initiatiefnemers dankbaar zijn en in het
bijzonder burgemeester Swillens die de veilinghamer vaardig hanteerde.

Beneﬁetdiner Lions
De Lions club van Wijk bij Duurstede, Levefanum , hebben
al eerder twee beneﬁt diners georganiseerd , wat als doel
had om geld in te zamelen voor het Hospice Duurstede.
Wegens het grote succes, zal op 4 november wederom een
diner gehouden worden in de Grote Kerk aan de Markt,
waarbij de opbrengst mede ten goede zal komen aan
Hospice Duurstede. De aanvang is om 18.30 uur. Belangstellenden die actief als sponsor willen optreden kunnen
zich melden via de website www.lionsdiner.nl of via e-mail
reserveren@lionsdiner.nl
Dag van de palliatieve zorg
8 Oktober is de internationale dag van de palliatieve zorg.
Rondom deze dag, zal er in de Wijkse bibliotheek een
informatiestand staan zijn, waar u alle informatie omtrent
de ontwikkelingen van Hospice Duurstede kunt verkrijgen. Gedurende de openingstijden van de bibliotheek
op woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdagochtend,
zullen wij aanwezig zijn om u te woord te staan.
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Bestuur Hospice Duurstede compleet en nu op volle sterkte.
Onlangs is het bestuur van Hospice Duurstede verder versterkt met de komst van een
ervaren voorzitter een minstens zo ervaren financieel specialist en een secretaris.
Hierna stelt het bestuur zich aan u voor.:
Jaap Remme, voorzitter: “Ik werk ruim dertig jaar in de
advocatuur en heb mij gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Voorts ben ik als vrijwilliger ook actief op andere
terreinen, onder andere als bestuurslid van de Stichting
Voedselbank Wijk bij Duurstede. Ik zet mij graag in voor de
realisatie van Hospice Duurstede omdat ik er van overtuigd
ben dat er in Wijk bij Duurstede behoefte aan is, gezien
het zelfstandige karakter van de gemeente en de aard en
samenstelling van de bevolking.”

Conny van Tol, bestuurslid: “In mijn werkend leven heb
ik gewerkt als verpleegkundige, maatschappelijke werkster
en heb leidinggevende functies vervuld bij thuiszorgorganisatie Vitras. Na een studie Gestaltherapeut voer ik sinds
1992 een eigen praktijk, waarvan de laatse 14 jaar in Wijk
bij Duurstede. De reden waarom ik mij van meet af aan heb
ingezet om een Hospice in Wijk op te zetten is dat ik het
belangrijk vind dat mensen op een waardige manier in een
waardige omgeving kunnen sterven, als dat thuis niet kan.

Annelies Huffmeijer, bestuurslid: “Ik werk mijn leven
lang al in de zorg. Als doktersassistente in een huisartsenCor van Echtelt, penningmeester. “Ruim 35 jaar heb ik praktijk, in het ziekenhuis en momenteel bij de trombosein de accountancy gewerkt. Nu beperk ik mij tot een aantal dienst. Van harte juich ik de komst van een hospice toe. Te
zakelijke activiteiten en vrijwilligerstaken. Naast de doelstel- vaak hoor je ervaringen van mensen die noodgedwongen
ling van het Hospice Duurstede, is het enthousiasme van de in een vreemde omgeving moeten sterven. Voor de sterinitiatiefnemers voor het hospice voor mij reden geweest
vende en de familie is dat niet prettig. Daarom vind ik het
om ja te zeggen tegen deze functie.”
belangrijk dat er in Wijk een hospice komt, waar mensen in
een warme, gastvrije omgeving hun laatste levensmaanden
Ben Dik, secretaris. “Mijn werkzame leven heb ik doorkunnen doorbrengen en daar zet ik me graag voor in.
gebracht bij diverse waterschappen.Kortgeleden ben ik
gevraagd secretaris te worden; na een korte bedenktijd heb Wil van Dam, bestuurslid: “ Ik ben verpleegkundige
ik besloten om dit secretarisschap op me te nemen omdat
en heb gewerkt in een inrichting voor mensen met een
de nieuwe activiteiten wel in mijn denkwereld passen en ik gestelijke beperking. Daarna tot aan mijn pensionering in
ook een doel in het leven wil houden. Daarbij vind ik dat
de verpleeghuiszorg gewerkt, waarvan de laatste jaren als
Wijk bij Duurstede een hospice verdient en ik wil daar in
kwaliteitsfunktionaris. Momenteel ben ik ook bestuurslid
deze vorm een bijdrage aan leveren.”
bij de stichting AED Hartstikke Nodig. Ik vind dat er in Wijk
bij Duurstede een plek moet zijn voor de mensen om in
Jan Oechies, bestuurlid: “ In het dagelijks werk ik als
huiselijke kring te kunnen sterven als dit thuis niet ( meer)
eerste lijns fysiotherapeut in de praktijk aan de Frankenmogelijk is. Dit met ondersteuning ook voor famlie.
weg. Vanuit die rol heb ik veel patiënten en familie zien
capituleren tijdens een stervensproces. Wie thuis niet kan
Wil Schramowski, bestuurslid: “ ik heb jarenlang in
sterven belandt vaak in een ziekenhuis of verpleeghuis. Ik
de thuiszorg gewerkt en als gespecialiseerd verzorgende.
ben ervan overtuigd dat een hospice dan uitkomst biedt. Ik Sinds 3,5 jaar ben ik lid van de WMO adviesraad wat ik
ben ervan overtuigd dat wij, de Wijkse samenleving, een
met veel aandacht en plezier doe. Ik wil meewerken aan
lokaal kleinschalig hospice kunnen realiseren en in stand te de totstandkoming van Hospice Duurstede omdat ik vind
houden.
dat ieder mens recht heeft op een omgeving die warmte en
geborgenheid biedt in de laatste levensfase en waar men
zich omringd voelt door naasten.
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Vacature 1
Hospice Duurstede zoekt twee

coördinatoren.
Hospice Duurstede opent in 2012 zijn deuren. Het aangetreden bestuur zoekt twee
coördinatoren, die op basis van vrijwilligheid
hun taken verrichten. De coördinator is het
operationele boegbeeld van Hospice Duurstede en verbindt de binnenwereld met de
buitenwereld. De coördinator geeft leiding
aan een vrijwilligersorganisatie van ca 45
mensen.
De functie
De coördinator draag mede verantwoordelijkheid voor een
optimale zorgverlening én de organisatie en coördinatie van de
werkzaamheden van de vrijwilligers alsmede de organisatie van
huishoudelijke taken. De coördinator richt zich bovendien op
deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.
Samen met de verpleegkundige worden intakegesprekken
gehouden met cliënten en hun naasten. Daarnaast ligt een
accent van de werkzaamheden op de administratie van gastenregistratie, wachtlijstbeheer en planning. De coördinator is
het eerste aanspreekpunt voor zorgprofessionals als huisartsen,
ziekenhuizen en geestelijke verzorging. De coördinator voert het
vastgestelde beleid uit en rapporteert darover aan het bestuur
van de stichting. De bestuursvergadering wordt bijgewoond
door de coördinator.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen
met Mw. Conny van Tol, e-mail: info@hospiceduurstede.nl, telnr.
0343 59 78 15. Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u tot 1
december richten aan Dhr. Ben Dik, secretariaat Hospice Duurstede. E-mail: vacature@hospiceduurstede.nl. Adres: Droogoven
14 , 3961 EX Wijk bij Duurstede. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op een nader te bepalen datum.

Vacature 2
Het bestuur is ook op zoek naar

vrijwilligers.
Er is al een groot aantal mensen dat zich
heeft aangemeld, maar wij kunnen nog vele
vrijwilligers gebruiken.

Proﬁelschets vrijwilliger
Een proﬁel van een vrijwilliger kan slechts een ideaaltype zijn,
het beschrijft geen concrete mens.
Een vrijwilliger is iemand met een eigen verleden, heden en
toekomst, met eigen kracht en zwakheden.
Bewogenheid & respect
Een vrijwilliger in Hospice Duurstede is iemand die om mensen
geeft. Ze (m/v) heeft grote bewogenheid en houdt van de
verschillen tussen mensen. Ze heeft oog voor de eigenheid van
mensen, respecteert zijn waardigheid en beseft dat de stervende een heel leven achter zich heeft. Ze reduceert mensen
niet tot hun ziekte.
Ze heeft ruimte voor de ander en kan dingen laten. Ze weet
dat ze niet op alles een antwoord hoeft te hebben. Ze is ﬂexibel in tijd en denken en heeft geen vrijblijvende houding. Wie
zich verbindt met iemand die sterft en zijn naasten, kan het
niet laten afweten.
Eigen verlies & rouw
Een vrijwilliger terminale zorg heeft zicht op haar eigen
omgang met verlies en rouwen. Als er mensen in haar nabije
omgeving zijn overleden, heeft ze dit zodanig verwerkt dat ze
haar eigen verdriet en problemen niet vermengt met die van de
stervende en zijn naasten.
Als een vrijwilliger die al voor het Hospice Duurstede werkt
in haar naaste omgeving met een sterfgeval te maken krijgt,
laat ze dat de coördinator weten. Ze kan dan rekenen op extra
aandacht. Zo nodig kan ze besluiten haar vrijwilligerswerk een
tijdje neer te leggen.
Praktische vaardigheden
De vrijwilliger is bereid en in staat, zo nodig op aanwijzingen
van de verpleegkundige, ook enkele verzorgende taken op zich
te nemen. Naast wat lichte huishoudelijke werkzaamheden
doet ze in principe dezelfde soort dingen als de mantelzorgers,
al stelt ze zich daarbij wel terughoudend op.
Ze verliest zich niet in redderen en zorgen, ze overschrijdt
haar eigen grenzen niet, maar ze is wel in staat het iemand
- ook praktisch gezien - zo comfortabel mogelijk te maken.
Een vrijwilliger van Hospice Duurstede is bereid tot werken in
teamverband.
Training & bijeenkomsten
Een vrijwilliger van Hospice Duurstede is in principe bereid deel
te nemen aan trainingen, themabijeenkomsten en werkoverleg.
Contact
Een ieder die zich kan vinden in dit proﬁel en tijd en ruimte
heeft, wordt uitgenodigd zich voor een oriënterend gesprek te
richten tot Mw. Conny van Tol, e-mail: vacature@hospiceduurstede.nl.
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Financiën
Hospice Duurstede draait volledig op vrijwilligers.
Dat betekent dat het hospice afhankelijk is
van financiële bijdragen van derden.
Om het hospice voor nu en in de toekomst 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, t.n.v. de penningmeester.

