
Vrijwilligers van het eerste uur

Wat is  een hospice   Een bijna-thuis-huis, een veilige plek waar iemand in rust en met waardigheid kan sterven, in een 
sfeer die lijkt op de thuissituatie. Speciaal opgeleide vrijwilligers en medewerkers van thuiszorg staan op elk moment ter 
beschikking van gasten en familie. Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts.

Harry en Magda Wagenmans zijn vrijwilligers 
van het eerste uur bij Hospice Apeldoorn. 
Magda is naast zorgvrijwilliger ook verantwoor-
delijk voor de boodschappen en niet onbelang-
rijk, het prachtige bloemwerk in het hospice. 

Beide begonnen in Beekbergen en zijn meeverhuisd 
naar de Polkastraat. Harry’s eerste klus bij het hospice 
was het timmeren van een vogelhuisje voor een gast. 
Deze dame was er erg blij mee. Harry verzorgt al jaren 
vele hand- en spandiensten rondom het hospice. Hij 
zorgt er voor dat het hospice, en alles er om heen, er 
altijd netjes bij ligt. Het echtpaar is vele uren aanwezig 
en ziet het hospice als een wezenlijk onderdeel van 
hun leven. 

Magda en Harry hopen nog jaren bij te mogen  
dragen aan het hospice. Zelf zeggen ze “de meeste 
voldoening zit in het bijdragen aan de wensen van  
de gasten en de leuke omgang met allen die bij het 
hospice betrokken zijn”.
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Mijn hospice
Ik ben een gelukkig mens, dat ik als vrijwilliger ben,
die ene schakel in dat grote geheel dat Hospice Apeldoorn heet,
en dat ik kan en mag bijdragen aan de wensen van de mensen in
hun laatste levensfase, mijn hospice, Hospice Apeldoorn

     Harry Wagenmans 
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Stichting Veluwse Wens Ambulance

Aanbod complementaire 
zorg in ons hospice

Al geruime tijd is er een werk groep 
van betrokken zorg vrijwilligers/
verpleegkundigen actief bezig om 
het aanbieden van complementaire 
zorg in het hospice mogelijk te 
maken. Deze aanvullende zorg kan 
voor mensen in de laatste levens-
fase van grote waarde zijn. 
Inmiddelsis er door een aantal 
zorg vrijwilligers/verpleeg kundigen 
een hand-/voet massage cursus 
gevolgd en is er een richtlijn 
opgesteld. In het najaar wordt  
er een training aromatherapie 
gevolgd. Met deze opgedane 
kennis en vaardigheden hopen we 
onze gasten, indien ze dat willen, 
nog beter te kunnen verzorgen.

Top 10
Hospice Apeldoorn in top tien van beste verpleeghuizen:
niet de juiste omschrijving van ons huis,  we spreken liever  
van een bijna-thuis-huis.

Op de lijst van beste ‘verpleeghuizen’ in Nederland staat ons hospice in  
de top 10. Deze lijst is samen gesteld door het ministerie van VWS en is 
gebaseerd op scores die patiënten en hun naasten hebben doorgegeven 
via Zorgkaart Nederland. Het samenvattende oordeel was “Hospice 
Apeldoorn is een modern verpleeghuis dat werkt met goed opgeleide 
vrijwilligers”. Ook Hospice de Spreng in Beekbergen doet het goed op 
deze lijst. 

Stichting Veluwse Wens Ambulance, opgericht op 4 juni 2014, heeft 
tot doel laatste wensritten mogelijk te maken voor mensen die 
ernstig ziek zijn en afhankelijk zijn van liggend vervoer. De stichting 
maakt elke eerste wensrit kosteloos mogelijk voor de wensvragers. 

Op dit moment telt de stichting ruim 140 vrijwilligers die dag in dag uit 
ervoor zorgen dat de wensen gereden kunnen worden. De wensen zijn heel 
divers: een bezoek aan het ouderlijk huis, naar de bruiloft van zoon/dochter, 
een dagje dierentuin, een dagje strand, et cetera. Tot aan vandaag hebben 
wij als stichting ruim 450 ritten mogen verzorgen in de bijna 5 jaar die wij 
nu bestaan. 

Wij hebben daarbij ook enkele ritten mogen verzorgen van wensvragers 
verblijvend in Hospice Apeldoorn. Dit zullen wij in de toekomst ook graag 
blijven doen. Als stichting maken wij dagelijks mee hoe belangrijk het is  
om deze, vaak laatste wens, nog te kunnen verwezenlijken voor onze 
wensvragers. Nog een laatste keer een dagje uit met dierbaren en zo  
nog een aantal mooie herinneringen maken.

Neemt u gerust een kijkje op www.veluwsewensambulance.nl  
voor meer informatie. Hier vindt u ook het wens aanvraagformulier.  
U kunt ons ook liken op facebook en zo de verslagen van wensen  
volgen: www.facebook.com/veluwsewensambulance/
Weet dat wij er voor u zijn en dat wij graag nog meedenken in  
uw wens en deze graag samen met u realiseren. 

Open middag
Op zaterdag 13 april jl. hebben  
wij onze deuren weer wijd open 
gezet. Er was veel belangstelling 
van buren, familie, toekomstige 
gasten en vrijwilligers. We hebben 
52 mensen geteld die we te woord 
stonden en rond hebben mogen 
leiden.

Comité van Aanbeveling
De afgelopen maanden is ons comité versterkt met de komst van  
mevrouw R. van der Horst, mevrouw W. te Water en de heer S. Scholte.

Badlift
Het hospice beschikt over een  
luxe badkamer met een bubbel-
bad. Sinds kort hebben we de 
beschikking over een speciale 
badlift om onze gasten op een 
comfortabele en veilige manier  
in en uit het bad te tillen. 
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