
Als coördinator van een Hospice heb je telkens weer te maken met unieke mensen. 
Gasten, zoals we de terminaal zieke mensen noemen die in de Hospice verblijven. Elke 
gast heeft andere behoeftes en wensen en elke familie/vriendenclub eromheen is weer 
verschillend. 
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na aanmelding voor een Hospice volgt de 
gebruikelijke intake. Tijdens deze intake 
komen er veel zaken aan de orde. Alle 
informatie ligt voor me, het verloop van 
de ziekte, medicijngebruik, leeftijd, 
woonomstandigheden, gezinssamenstel-
ling etc. Het zijn vooral de feiten die we 
kennen, maar wie is nou de persoon die 
tegenover me zit en wat is nog belangrijk 
voor hem of haar in dit laatste stuk van 
het leven. Die informatie vinden wij als 
team altijd heel belangrijk, want hoe 
kunnen we er voor zorgen dat iemand 
zich op zijn gemak voelt, lekker kan 
ontspannen en comfortabel is.
De eerste dagen in de Hospice staan dan 
ook vaak in het teken van elkaar beter 
leren kennen. Daarna volgt het ‘landen’, 
zoals we dat vaak noemen.  Wat altijd 
weer opvalt is dat onze gasten zo kunnen 
genieten van de tuin rondom de Hospice. 
Terwijl ik dit stukje schrijf zijn de tuinvrij-
willigers druk bezig om de vogelhuisjes te 
plaatsen en alle voederplaatsen van 

lekkers te voorzien, want naast de talloze 
vogels hebben we ook verschillende 
eekhoorntjes die hier rondhuppelen. Het 
geluk zit  in die kleine dingen. Vaak wordt 
het bed naar het raam geschoven om 
buiten wat meer naar binnen te halen.
Partners, familie en vrienden kunnen in 
deze laatste fase ook erg belangrijk zijn. 
Die wandelen dan ook de Hospice binnen 
wanneer ze maar willen. Ze kunnen, nu 
de zorg door onze vrijwilligers is overge-
nomen, de rol weer opnemen als partner, 
kind of vriend/in. Ze hoeven niet meer stil 
te staan bij zaken als, wie doet de was, de 
boodschappen en hoe regel ik dat er 
vandaag nog iemand naar de Apotheek 
gaat. Ook voor hen breekt een andere 
fase aan. 
Altijd geldt, wat de gast graag wil staat 
centraal. Daar doen we ons best voor.
 

Monique Timmer
Coördinator Familie Assen Huis 

Uit een boedel mochten wij stapels 
handdoeken en theedoeken ontvangen 

ten behoeve van de dagelijkse dingen in 
en rondom de hospice. 

Nieuwsbrief
Open dag 8 juli

Voor u ligt nieuwsbrief  

nummer 2 van de hospice het 

Familie Assenhuis te Dedems-

vaart. Als u deze nieuwsbrief 

leest hopen we dat u getriggerd 

wordt om mee te doen aan de 

jaarlijkse sponsorloop  voor 

wandelaars en hardlopers op  

8 juli.  De start van de sponsor-

loop is om 14.00 uur op het 

kalkoventerrein. We hebben 

mooie routes uitgezet. Tegelij-

kertijd met de sponsorloop 

hopen we een open dag te 

kunnen organiseren in de 

hospice. De wandelroute door 

het dorp leidt langs de hospice, 

waar we u een drankje willen 

aanbieden. Zo kunt u hopelijk 

een kijkje achter de schermen 

krijgen. In deze nieuwsbrief 

leest u verder een bijdrage van 

de coördinator in het kader van 

“de gast centraal”. En wat 

afscheid nemen betekent in de 

hospice.  

We wensen u veel leesplezier.  

De gast centraal

Enkele feitjes

Aantal gasten tot en met mei 2017: 9
De jaarrekening 2016 is beschikbaar, te vinden op: 
 www.hospicededemsvaart.nl/zaken/ANBI

Aantal gasten 2016: 18

Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart
Correspondentieadres
p/a Verdistraat 10
7701 ZA Dedemsvaart

Vrienden vanstichting

HOSPICE DEDEMSVAART

info@vriendenhospicededemsvaart.nl
IBAN NL93 RBRB 0896 7747 08
KvK 6010 4538
RSIN 8537 66 964

www.vriendenhospicededemsvaart.nl

Volg ons ook op facebook: 
facebook.com/vriendenhospicededemsvaart
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Het is onontkoombaar, afscheid nemen 
van een dierbare in de hospice. na de 
gewenningsperiode voor zowel de gast 
als de familie komt het dichterbij. 
Iedereen weet het en iedereen gaat er 
op zijn eigen, unieke manier mee om. 
‘Dat zal wel wennen’ wordt regelmatig 
tegen ons gezegd.... nee, dat went niet. 
Elk afscheid is uniek, ieder mens is uniek 
en elke familie is weer anders. Telkens 
weer krijgen we een soort relatie, we 
leven mee, we zijn er voor de gast en 
familie en het is wonderlijk dat je een 
klein radertje in de afscheidsperiode van 
een mensenleven kunt zijn... Het is 

enorm dankbaar werk, het geeft heel 
veel voldoening en we leren elke dag. 
We hebben als hospice team met veel 
verdriet afscheid van Gert Spijker 
moeten nemen, een tuinman van het 
eerst uur. Een bewonderenswaardig 
mens, getroffen door ziekte tot de 
laatste week aanwezig geweest. Zijn 
overlijden heeft diepe indruk gemaakt, 
we missen hem enorm.

Op een andere manier namen we 
afscheid van Ria Strijker, één van de 
bestuursleden en van Monique, één van 
de twee coördinatoren. ria pakt andere 

initiatieven op en Monique heeft een 
nieuwe baan in Zwolle, we wensen hen 
heel veel succes en plezier met hun 
nieuwe taak. De coördinatie doe ik nu 
alleen, samen met een fantastisch team 
vrijwilligers lukt dat prima! 

Lijntje.

Exploitatie

Geld voor de exploitatie van de hospice wordt bijeengebracht door donaties van 
bedrijven en particulieren. Ook organiseren particulieren acties, waarmee ze de 
hospice sponsoren. Daarnaast hebben wij een aantal zaken in Dedemsvaart, Balk-
brug en Drogteropslagen bussen staan, waarin klanten een bijdrage kunnen doen 
voor de hospice.

Bij de dameskledingzaak Basic Black in 
Dedemsvaart staat zo’n bus. Eind 2016 
hebben we samen met de eigenaar 
Dorothee Spijker de bus geleegd. De 
opbrengst was ruim €109,27. 

Kerstavond 2016 werd de “fooienpot” van 
Pand 37, de kapsalon in Drogteropslagen 
geleegd. De klanten van niek Voortman 
dragen de hospice een warm hart toe. In 
totaal bedroeg de opbrengst €261,55. 

Sinds een aantal maanden staat bij 
kapsalon Artistiek in Balkbrug ook een 
collectebus. 

Bij Kapsalon La coupe staat ook een 
collectebus. Al twee keer werd deze 
geleegd. De opbrengst in maart  
bedroeg €110,55.

Afscheid in de Hospice

Sinds 23 mei 2014 is er in  
Dedemsvaart een hospice, het 
familie Assenhuis. 
Baron van Dedemlaan 2
7701 HT  Dedemsvaart 
De familie Assen heeft de 
hospice mogelijk gemaakt. 

Voor informatie kunt u altijd 
contact opnemen met de 
coördinator:
Lijntje: 06-2880 9985.

Informatie is ook te vinden 
op de website: 
www.hospicededemsvaart.nl

Colofon

Wilt u ook een donatie doen aan de hospice? Deze kan overgemaakt worden 
op bankrekening nummer: NL93 RBRB 0896 7747 08 ten name van Stichting 
Vrienden Hospice Dedemsvaart. U kunt ook een vriend worden. Voor meer 
informatie zie: www.vriendenhospicededemsvaart.nl
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