NIEUWSBRIEF

Een jaar van
afstand en
nabijheid
Wat een raar jaar laten we achter ons. Normaal
gesproken zijn wij een organisatie waar regels niet de
boventoon voeren. Iedereen is welkom en alles is
mogelijk. Door corona hebben we onze werkwijze toch
moeten aanpassen. Waar de nabijheid voor ons altijd
vanzelfsprekend was, kregen we nu te maken met
anderhalve meter afstand. Een vriendelijk woord en
een lieve glimlach verdwenen achter het mondkapje.

Gulle giften
Het blijft bijzonder om te ervaren dat zoveel mensen ons werk onder
steunen. Regelmatig worden er acties op touw gezet of ontvangen wij
een gulle gift. Zo hebben wij in 2020 een donatie van € 5.200 ontvan
gen van KWF ‘Samenloop voor hoop’, bedoeld om een eenvoudige
maaltijd te kunnen aanbieden aan bezoekers die waken bij hun geliefde
familielid. Jumbo Nieuwkoop organiseerde een
sponsoractie, waarmee klanten konden doneren aan
lokale initiatieven die zij een warm hart toedragen.
Dit leverde voor De Hospicegroep een prachtig
bedrag van ruim € 400 op. Bedankt!

Hoezeer we ook moesten wennen aan die maat
regelen, de afstand bleek overbrugbaar. Vrijwilligers
bleven komen om hun belangrijke werk te doen en
daar zijn wij hen heel dankbaar voor. In Alphen aan
den Rijn kon de woning gelukkig open blijven, en
gelukkig draaien we in Nieuwkoop ook weer als
vanouds, na een tijdelijke stop van een paar maanden.
En toch zijn we blij dat we 2020 kunnen afsluiten om
te beginnen aan een nieuw, fris jaar. We hopen dat
we binnen afzienbare tijd, dankzij het langverwachte
vaccin, weer letterlijk nabij kunnen zijn. Tot die tijd
verlenen we de zorg binnen de gestelde maatregelen,
maar met dezelfde liefdevolle aandacht die u sinds
jaar en dag van ons kent.
In deze nieuwsbrief praten wij u graag even bij over
de recente ontwikkelingen. Daarbij wens ik u veel
leesplezier en uiteraard alle goeds voor 2021!

Sacha Lefeber
Manager

Nieuwe aanwinsten

In het afgelopen jaar hebben vertrouwde gezichten onze
organisatie verlaten, maar gelukkig mochten we ook weer
nieuwe, gemotiveerde collega’s verwelkomen. Graag stellen wij
hen in deze nieuwsbrief aan u voor. Op 1 november zijn Arja de
Boer en Petra van Geen gestart als teamcoördinator. Vanaf 1
januari maakt Suzan Vink het coördinatorenteam weer
compleet. Op diezelfde datum start ook Mieke Zijlstra, die
samen met Corine Passchier en Marijke Huitema het team van
de bereikbaarheidsdienst vormt. En dan wordt ons team ook
nog versterkt door een nieuwe administratieve ondersteuner:
Ellen Vermeij. Dit betekent dat we op volle sterkte beginnen aan
het nieuwe jaar, met veel positieve energie om samen met de
vrijwilligers ons mooie werk voort te zetten. Welkom allemaal!
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Gedenkhoekje
Ieder jaar nemen wij als team een
moment om de mensen te
gedenken die wij ondersteund
hebben in onze woningen en in
de thuissituaties. Dit jaar kon dit
niet met de gebruikelijke bijeenkomst. Twee vrijwilligers hebben
toen het initiatief genomen om
een gedenkhoekje in te richten in
onze beide woningen. Hier staat
een fotolijstje met alle namen, en
een schriftje waarin vrijwilligers
hun herinneringen aan deze
mensen kunnen opschrijven. Die
gaan gepaard met een mooi
gedicht, een bloemstuk en een
brandende kaars.

Introductie nieuwe vrijwilligers
We zijn altijd weer blij dat vrijwilligers zich willen verbinden met onze organisatie. In de
afgelopenmaanden hebben we twee introductiecursussen gegeven aan groepen van zes
vrijwilligers. Vanwege corona hebben we het programma anders ingericht; waar het normaal
over zeven dagdelen wordt verdeeld, organiseerden we het nu in twee dagen. Dit resulteerde
in een zeer intensief programma. Cursisten gaven aan dat zij hierdoor snel gevoel kregen bij de
materie, maar ook dat zij soms meer tijd nodig hadden om zaken op zich in te laten werken.
Vooralsnog mogen we elf nieuwe vrijwilligers bijschrijven: twee in de thuissituatie, drie in de
woning van Nieuwkoop en zes in de woning van Alphen aan den Rijn.

Voordat ik kinderen kreeg, heb ik al veel
vrijwilligerswerk gedaan. Nu zij wat groter zijn, wilde
ik dat graag weer oppakken. Ik vind het fijn om iets
te kunnen betekenen voor iemand en bij de Hospice
denk ik dat ik mij heel nuttig kan maken.

Claudia
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Dicht bij elkaar, dankzij het duobed
In 2020 hebben wij een duobed aangeschaft, dat naast het
hooglaagbed van onze gasten wordt geplaatst. Sinds we deze
mogelijkheid aanbieden, wordt er met regelmaat gebruik van
gemaakt. Mensen vinden het fijn om nog een keertje naast hun
geliefde te slapen en dicht bij elkaar te zijn. Zó waardevol, dat we
daartoe de ruimte kunnen geven.

Totaal

Wij wensen u een gezond en gelukkig
2021 en hopen dat we ook in het
nieuwe jaar op uw betrokkenheid
mogen vertrouwen!

