Januari 2022

Het nieuwe jaar
Het nieuwe jaar is weer begonnen,
we maken weer een frisse start.
Het is weer hoog tijd voor onze
nieuwsbrief.
Wanneer ik de vorige uitgave erbij
pak, valt meteen op dat corona nog
steeds een stempel drukt op onze
werkzaamheden.

Een nieuw jaar
Wij wensen u een gezond en
gelukkig 2022 en hopen dat
we ook in het nieuwe jaar op
uw betrokkenheid mogen
vertrouwen.

Een aantal maanden hebben we
mogen genieten van alles wat weer
mogelijk was; zoals het vrijelijk
bewegen van familie en vrienden
door onze huizen met tijd en
aandacht voor een gesprek met hen.
Nu zijn er weer meer beperkingen.
Ook hebben we ervaren dat een
coronabesmetting in onze huizen
zich zomaar aandient. Maar met de
nodige aanpassingen zijn wij ook
dan in staat om onze zorg op een
goede manier te verlenen.

Gelukkig hebben we weer nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen,
die inmiddels zijn gestart met
hun diensten. Zij hebben de
introductiecursus met goed
resultaat afgerond. Ook kon de
training ‘Sterven met oorlog ’in het
najaar doorgaan.
Wij zijn ontzettend blij met de
inzet en betrokkenheid van onze
vrijwilligers, zeker in een turbulente
periode als deze. Daarover
meer in deze nieuwsbrief!

Manager De
Hospicegroep
Alphen aan den Rijn
Nieuwkoop

Jubileum
Het is 35 jaar geleden dat onze stichting is opgericht met
daaruit voorkomend het realiseren van Bijna-Thuis-Huis
aan de Fleurstraat in Nieuwkoop. Destijds was het de eerste
hospicewoning in Nederland en zelfs de landelijke pers
besteedde daar uitgebreid aandacht aan. In de loop der jaren
hebben vele vrijwilligers zich aan onze organisatie verbonden
en hebben we honderden mensen mogen ondersteunen
in de laatste levensfase, thuis of in één van onze beide
hospicewoningen. In 2008 vond namelijk een fusie plaats
tussen Hospice Alphen en het Bijna-Thuis-Huis in Nieuwkoop
en sindsdien beschikt de Hospicegroep over twee prachtige
woningen. Genoeg mooie resultaten om even bij stil te staan.
In tegenstelling tot vijf jaar geleden doen we dat zonder
feestelijkheden, maar met evenveel trots als toen!

Even stil staan

Eindelijk engelen
gevonden hier
op aarde!!
We zijn ontzettend
dankbaar…

Ieder jaar nemen wij als team van
vrijwilligers, verpleegkundigen
en coördinatoren een moment
om de mensen te gedenken die
wij ondersteund hebben in onze
woningen en in de thuissituaties.
Dit jaar hebben we dit online
gedaan. We luisterden naar
mooie muziek en gedichten. Alle
namen zijn genoemd en hangen
in de herdenkingstak in beide
woningen.

Afscheid van Margit Smid
Onze medisch adviseur Margit Smid is per 1 januari 2022 met pensioen
gegaan. Margit heeft tevens de rol van vervangend huisarts op zich
genomen. In die hoedanigheid droeg zij de zorg voor al onze cliënten
die van buiten Alphen aan den Rijn kwamen. Deze gasten werden
bijvoorbeeld opgenomen in onze hospicewoning wanneer hun kinderen
hier woonden en het voor hen gemakkelijker was om hun vader of
moeder in de buurt te hebben. In coronatijd hebben we veel met Margit
overlegd over het te voeren beleid om iedereen zoveel mogelijk te
beschermen en toch optimale zorg te kunnen geven.
Wij zijn Margit ontzettend dankbaar voor al haar inzet voor onze
gasten en haar betrokkenheid bij onze organisatie. Wij wensen haar
het allerbeste toe in deze nieuwe levensfase en heel veel tijd om te
genieten van wat zich nu aandient. Gelukkig heeft Margit een goede
vervanger gevonden in dokter Tjada Buikema van huisartsenpraktijk
Prelude. Wij zien uit naar onze samenwerking. Welkom!
Margit heeft voor haar afscheid een gift gevraagd voor
De Hospicegroep. Dit heeft een totaal bedrag van € 2400 opgebracht.
Een heel hartelijk dank voor dit initiatief en alle gulle gevers.

Waardering voor onze
vrijwilligers
We zijn al onze vrijwilligers enorm erkentelijk
voor hun toegewijde inzet voor De Hospicegroep.
In de zorg of in de tuin, als klusser of als kok,
met bloemen of met ICT: ieder draagt op zijn
eigen manier een steentje bij. Om hen daarvoor
te bedanken, organiseren we jaarlijks een uitje.
Gelukkig kon het dit jaar weer doorgaan! We
hebben met elkaar een autopuzzelrit gedaan
langs de mooiste plekjes rond Nieuwkoop en
Alphen. De sfeer was ontspannen en gezellig. Het
was echt een dag met een gouden randje…

In het zonnetje
Tijdens dit uitje hebben we onze jubilarissen in het
zonnetje gezet. Wat is het geweldig dat vrijwilligers zich
zo trouw verbinden aan onze organisatie. Dankjewel voor
jullie inzet, en hopelijk mogen we nog vele jaren rekenen
op jullie inzet en betrokkenheid!
5 jaar: Caroline van Vliet, Corrie Ravensbergen, Corrie
Baas, Corry v/d Sar, Hilly Hofman, Leny Kluft, Nel
Hogervorst, Bea de Visser, Bernadette Kok en Josta Bakker
10 jaar: Jim Vos, Jaap v/d Plas, Betty van Veen en
Marjolijn Schipper.

Hoewel ik verdriet heb
om het verlies van mijn man had
ik mij geen beter afscheid kunnen
wensen dan in jullie warme huis.
Door jullie gastvrijheid kregen
wij de gelegenheid vijf dierbare,
intieme dagen samen te beleven.
Als gezin zijn we weer dichterbij
elkaar gekomen.

2021 in cijfers
Beantwoorde hulpaanvragen
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9
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18
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Totaal

Totaal

Bedankt!
Graag willen wij ook Jumbo Nieuwkoop
bedanken voor deze mooie gift!

Wij zijn blij met giften
Ons werk is voor een groot deel afhankelijk
van donaties, giften, legaten, sponsoring en
subsidie. Wilt u een bijdrage leveren?
Scan de code of boek over naar
NL07RABO0346480825 t.n.v.
De Hospicegroep Alphen – Nieuwkoop

Check & like
onze socials
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