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brief
nieuws
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.

Afscheid van coördinator Jenny Uulders
Jenny neemt na 17 jaar afscheid van het
hospice. Op de vraag wat ze het meeste gaat
missen is Jenny heel duidelijk, haar collega’s.
De inzet van alle soorten vrijwilligers met
zoveel verschillende achtergronden, werk en
levenservaring die zich inzetten voor de zorg,
dat is toch heel bijzonder om mee samen te
werken.
Als voorbeeld noemt ze het voorval dat er vanwege
een enorme hoosbui de vloer van het hospice onder
water kwam te staan. Met een of twee telefoontjes
kwamen er meteen zoveel vrijwilligers en bestuurs
leden naar het hospice om te helpen met dweilen
dat het heel snel droog was. Dit laat zien dat iedereen
er werkt met veel passie.

OPEN MIDDAG
zaterdag 9 november
13.00 - 16.00 uur

Ook met collega coördinatoren Jolanda de Hoog en
Hetty van der Veen werkt Jenny al heel lang goed
samen en dat komt de sfeer in het hospice ook zeker
ten goede.
Een voorval zal Jenny nooit vergeten: op een winterse
dag lukte het een dochter niet meer om haar stervende
moeder op tijd te bereiken. Vanwege hevige sneeuw
val stond ze ergens vast met haar auto waardoor
ze niet op tijd in het hospice kon zijn. Het was heel
verdrietig dat ze geen afscheid meer had kunnen
nemen.
Het is een bijzondere organisatie waar we trots
op mogen zijn en ik hoop dat dit in de toekomst
gewaarborgd blijft aldus Jenny.

Het hospice opent haar deuren
voor ieder die eens een kijkje
wil komen nemen in ons
mooie huis. Of je nou gewoon
nieuwsgierig bent hoe het er
van binnen uit ziet of misschien

overweeg je om er als vrij
williger te gaan werken of
misschien wil je je er met een
ziek familielid komen oriënteren
op wat er mogelijk is.
Wees welkom!

Vrijwilligersproeverij
Op zaterdag 12 oktober heeft
het hospice een stand bemand
op de vrijwilligersbeurs van de
gemeente Apeldoorn. Ook is er
in de radio en televisie uitzending
van RTV Apeldoorn aandacht
besteed aan onze komst. En dat
was mooi meegenomen.

Vrijwilligersuitje
Het jaarlijkse vrijwilligersuitje ging dit jaar naar Amsterdam.
We hebben de stad van een hele andere kant kunnen bewonderen.
Met name van onder de paraplu. Maar ondanks de regen is het toch
een gezellige en geslaagde dag geworden die afgesloten werd met
een lekkere pannenkoek.

Comité van
Aanbeveling
We zijn er trots op dat we
weer een enthousiast lid voor
ons comité hebben gevonden:
de heer René Boon.
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Jaarverslag

2018

Overkapping fietsenhok
Een wens van veel vrijwilligers was een overdekte fietsenstalling.
Dankzij sponsoring door de Hanos is deze wens in vervulling gegaan.
Nu blijven de zadels droog en hoeven de fietsen niet meer tegen de
gevel te worden geplaatst.

Onze nieuwe coördinator
Henriët van der
Maaten-Dunnewind
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Na het plaatsen voor de zomer van de
vacature voor een nieuwe coördinator
in het hospice zijn wij bedolven onder
de sollicitatiebrieven. Na een zorgvuldige
procedure zijn we blij met de uitkomst.
Per 1 november start Henriët in het
hospice zodat ze ruim de tijd heeft
om ingewerkt te worden door Jenny
en Jolanda.

Het jaarverslag 2018 is te vinden
op onze website.
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