
Het hardloopevenement Roparun wordt al sinds 1992 gelopen. Het motto van de 
Roparun luidt: “Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven”. Daarmee vullen de stichting Roparun en de 
hospice elkaar aan. Hospice “familie Assenhuis” biedt mensen de mogelijkheid om in 
een veilige en geborgen omgeving op een menswaardige manier afscheid te nemen 
van het leven, als dat niet meer mogelijk is in de thuissituatie.
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Tijdens “Kerst an de Voart” 2014 kwamen 
de Vrienden van de hospice in contact 
met Jan Pouwels, één van de lopers van 
Team54. Jan vertelde over de Roparun en 
in het bijzonder over zijn team. De 
Roparun is een meer dan 500 kilometer 
lange estafetteloop van Parijs en Ham-
burg naar Rotterdam waarbij mensen in 
teamverband een sportieve prestatie 
leveren om op die manier geld in te zame-
len voor mensen met kanker. 

Mooie donatie 
Dankzij de bemiddeling van Team54 
ontvingen wij op zondag 3 mei 2015 bij 
bouwbedrijf Bongers in Dalfsen – de 
werkgever van Jan Pouwels – een cheque 
ter waarde van 25.000 euro van de 
stichting Roparun. Bij die overhandiging 
werd afgesproken dat wij er iets tastbaars 
voor aan zouden schaffen en daarin zijn 
wij gelukkig ruimschoots geslaagd. 

Het spreekt voor zich dat wij en het 
bestuur van de hospice zeer verguld zijn 
met die mooie donatie die inmiddels is 
aangewend voor de aanschaf van twee 
hoog/laag bedden met high care matras-

sen (voor de deskundigen onder ons om 
decubitus te voorkomen) voor de 
gastenkamers. Ook zijn de gastenkamers 
nu voorzien van zonneschermen èn er 
werd een schuurtje annex fietsenstalling 
geplaatst bij het “familie Assenhuis”. 
Het schuurtje werd gebouwd door 
jongens en meisjes van het RTC (Regio-
naal Techniek Centrum) Hardenberg en 
geplaatst door onze vrijwilligers die 
daarbij uitstekend werden geholpen met 
een door Vogelzang Dakelementen B.V. 
beschikbaar gestelde hoogwerker. 

Koppelbed 
Van 19 tot en met 21 mei 2018 wordt de 
nieuwe editie van de Roparun gelopen. 
Team16 uit Balkbrug is één van de vele 
deelnemende teams en dat team heeft 
zich ten doel gesteld om 30.000 euro bij 
elkaar te lopen teneinde tien zogenaam-
de koppelbedden weg te kunnen geven 
aan zes zorginstellingen uit de regio. 

Behalve onze hospice zijn dat de 
Saxenburgh Groep; de Baalderborg  
Groep Dedemsvaart; de hospice ‘t Huis 
aan de Vecht; Zonnehuisgroep Ommen 
en het Röpcke Zweers ziekenhuis in 
Hardenberg. De landelijke Roparun 
organisatie heeft het doel van Team16 
inmiddels geaccepteerd. 

Meer weten over de Roparun? 
Kijk dan eens op www.roparun.nl
Doneren voor team16 uit Balkbrug? 
Dat kan via https://donaties.roparun.nl 

Nieuwsbrief
Trappen voor de traplift
Voor u ligt nieuwsbrief 
nummer 3  van de hospice het 
Familie Assenhuis te 
Dedemsvaart. Als u deze 
nieuwsbrief leest hebben we 
onze fietstochten “trappen 
voor de traplift” achter de rug. 
Deze stond gepland voor 9 juni. 
Nu we dit schrijven hopen we 
dat de opkomst groot zal zijn. 
Allemaal betrokken mensen die 
de hospice een warm hart 
toedragen.

Deze nieuwsbrief is voor het 
grootste deel gewijd aan 
ROPARUN. Via team 54 en 
team 16 hebben wij bedden, 
een duobed, zonneschermen en 
meer mogen ontvangen voor de 
hospice. Daarnaast willen we 
onze ondernemers in het 
zonnetje zetten die ons de 
afgelopen jaren hebben 
gesteund. We wensen u veel 
leesplezier.  

Het familie Assenhuis en de Roparun 

Enkele feitjes

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

Aantal gasten 2016: 18
Aantal gasten 2015: 10
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Samen met de vrijwilligers haal ik regelmatig herinneringen op aan de gasten die bij ons in de hospice geweest zijn. ‘Weet je 
nog’…..natuurlijk weten we nog hoe die ene mijnheer wilde dat zijn eitje gekookt werd…, scherp hield hij zelf ook de klok in de 
gaten; ‘Toen ik nog aan boord was moest ook alles op tijd, het zou een mooie rommel worden als we niet op de tijd letten’… hij 
kon heerlijk mopperen en uitvallen, maar oh, wat genoot hij van zijn zacht gekookt eitje met een wit puntbroodje met roombo-
ter, en wat genoten de vrijwilligers van het complimentje wat ze dan ontvingen! 

We doen het samen, we zijn er voor de gasten, voor de families maar ook voor elkaar. Mijn kantoortje is soms ‘inloop ruimte’, 
harten worden gelucht, gedachten uitgesproken en zorgen gedeeld. Telkens weer raakt het mij als ik de betrokkenheid van de 
vrijwilligers waarneem, voor de één is dat een perfect zachtgekookt eitje en voor de ander is het ‘aanwezig zijn’, gewoon rustig, 
vaak zonder woorden bij het bed zitten en de gast geruststellen als angst of onrust de overhand krijgen. Een dankbare blik, een 
aai met een zwakke hand…, wát een mooie herinneringen!

Lijntje.

Exploitatie

Geld voor de exploitatie van de hospice wordt bijeengebracht door donaties van 
bedrijven en particulieren. 

Mooie herinneringen

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

Herinneringen zijn veel kostbaarder

als je iemand hebt om mee te delen

Slagerij

Beukeveld

onderdelenonderdelen


