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Het nieuwe jaar is begonnen!

Uiteraard laten we die kersverse start vergezeld gaan van onze allerbeste
wensen. Graag nemen we nog even de tijd om samen met u terug te blikken op
2022, voordat we ons weer met alle energie storten op de dagelijkse
uitdagingen van ons werk. Al met al kijken we terug op een mooi jaar, waarin
we – na die bevreemdende coronaperiode - de draad weer mochten oppakken.
Er is veel om dankbaar voor te zijn, en daar staan we bewust even bij stil.
Samen met onze vrijwilligers en mede dankzij de ruimhartige giften die de
Hospicegroep ook in 2022 mocht ontvangen, hebben we weer veel mensen
kunnen ondersteunen in hun laatste levensfase; met oog voor de persoon en
met aandacht voor wat hij of zij nodig heeft, want met die aanpak hebben we
onze eigen plaats in de samenleving verworven. Hoe we daar handen en
voeten aan geven, ook in 2023, leest u in deze nieuwsbrief.
Wij wensen u een gezond en gelukkig 2023 en hopen dat we ook in het nieuwe
jaar op uw betrokkenheid mogen vertrouwen. Veel leesplezier!

Sacha Lefeber
Manager De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop
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Langs highlights en mijlpalen
Deze nieuwsbrief zou ellenlang worden als we het hele jaar de revue zouden
laten passeren, maar enkele hoogtepunten willen we u niet onthouden.
Daarom: 2022 in vogelvlucht!!

We hebben mooie projecten gedaan en evenementen georganiseerd. We
noemen bijvoorbeeld de theatervoorstelling met Wendy Hoogendijk,
over rouw en verhalen uit het hospice. Met deze bijzondere voorstelling
hebben we onze vrijwilligers en het bestuur bedankt voor hun inzet.
Onze deelname aan het project Oog voor naasten heeft ons geholpen
om de zorg voor partners, familieleden en andere naasten van de gast te
verbeteren. Een paar weken na het overlijden van de gast bellen we nu
om te vragen hoe het met hen gaat, en ook het organiseren van een
herdenkingsbijeenkomst is voortgekomen uit dit project.
We organiseerden een lunch voor praktijkondersteuners van
huisartsen om onze organisatie aan hen voor te stellen, zodat zij hun
patiënten op de Hospicegroep kunnen attenderen.
In het Bijna-thuis-huis in Nieuwkoop zijn een mooie nieuwe badkamer en
waskamer gerealiseerd. Ook de logees van gasten kunnen nu heerlijk
douchen, en onze vrijwilligers zijn blij met de extra ruimte om de was te
doen.
In het najaar hebben we de Week van de palliatieve zorg
georganiseerd. Middels interviews met mensen die in het hospice werken
of er anderszins bij betrokken zijn, hebben we meer inzicht gegeven in
ons werk. De week werd afgesloten met een open dag, waarop we
mensen van harte welkom heetten om een kijkje te komen nemen.

Vanwege het groeiende beroep dat op onze inzet wordt gedaan, hebben we
ons bereikbaarheidsteam uitgebreid met Gerlinde Mulder. Voor een vierde
teamcoördinator staat nog een vacature uit, want als organisatie blijven we ons
ontwikkelen.

Terug naar boven



Nieuwe vrijwilligers
Voor het Bijna-thuis-huis in Nieuwkoop zijn vier nieuwe vrijwilligers opgeleid.
Tijdens de opleiding werden zij voorbereid op het werk met terminaal zieke
mensen, deden zij kennis op over het stervensproces en rouw, en kregen zij
een praktische tilcursus. Inmiddels hebben de nieuwe vrijwilligers al een paar
keer meegedraaid en zullen zij eind januari de vrijwilligersovereenkomsten
ondertekenen. Ondanks deze versterking blijven we op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, zowel voor de hospicewoning in Nieuwkoop als voor de
ondersteuning van mensen in de thuissituaties. De volgende
introductiescholing wordt in het voorjaar gegeven, dus geïnteresseerden zijn
meer dan welkom!

Terug naar boven

Kijkje in de keuken
Draag jij de Hospicegroep een warm hart toe en vind je het leuk om voor
anderen te koken? Misschien ben jij dan wel geknipt als onze nieuwe
kookvrijwilliger! Neem gewoon eens een kijkje in onze keuken, want we kunnen
jouw hulp héél goed gebruiken!

Terug naar boven

Even stil staan

Ieder jaar neemt ons team van vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren
een moment om de overledenen te gedenken die wij ondersteund hebben in
onze hospicewoningen en bij hen thuis. Dit jaar hebben we voor het eerst ook
nabestaanden daarvoor uitgenodigd. Het was een mooie bijeenkomst, met als
thema ‘Eiland van Licht’. Na het voorlezen van de naam van de overledene
kwam een nabestaande naar voren om een drijfkaarsje aan te steken en een
meegebrachte bloem te plaatsen in een vaas. Als er geen nabestaanden
aanwezig waren, namen onze vrijwilligers die eervolle taak op zich. Zo was er
voor iedere gast een kaarsje en een bloem, met als resultaat een prachtig
veelkleurig boeket waarvan we in onze woningen nog lang mochten
nagenieten. Ons eigen koor van vrijwilligers zong twee mooie liederen onder
begeleiding van gitaar en piano, en vervolgens was er de gelegenheid om nog



even met elkaar na te
praten. Een waardevolle
ervaring voor iedereen, die
in 2023 zeker navolging
krijgt.

Terug naar boven

Dag van de vrijwilliger
We hebben de Dag van de Vrijwilliger aangegrepen om als onze vrijwilligers in
het zonnetje te zetten met een brievenbuspakketje vol lekkers. Met alle inzet en
tijd die zij voor de Hospicegroep vrijmaken, zijn zij onmisbaar. Onze vrijwilligers
zijn goud waard!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Terug naar boven

Meer mensen, meer steun
We hebben in 2022 weer meer mensen kunnen ondersteunen met onze zorg
dan in het voorafgaande jaar, zowel bij hen thuis als in onze woningen. Fijn dat
mensen ons weten te vinden, en dat zij er niet alleen voor staan!
 



 
 beantwoorde hulpaanvragen 
    2022 2021
Alphen aan den Rijn      
  Thuissituatie 30 19
  Hospicewoning 88 75
       
Team Nieuwkoop    
  Thuissituatie 11 5

 
Hospicewoning
(BTH)

28 18

       
         
Totaal Thuissituatie 41 24
  Hospices 116 93
       
Totaal     157 126
          

Terug naar boven

Geen collecte, wel een brief
De traditionele Nieuwkoopse collecte heeft in
2022 niet plaatsgevonden. De
Vriendenstichting beraadt zich op een nieuwe
manier van collecteren. Dit jaar is er wel een
brief gestuurd met de vraag om financiële steun.
Daarmee is een bedrag van € 6.917,- opgehaald.
Hartelijk dank voor uw gift!

Terug naar boven

Dank, dank, dank



De Hospicegroep is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties. Wij
zijn dan ook zeer dankbaar voor alle giften die wij ontvangen van
nabestaanden, bijvoorbeeld in de vorm van een collecte bij de condoleance of
de uitvaart. Ook worden wij regelmatig als goed doel bestempeld door mensen
die een zakelijk jubileum, een verjaardag of een huwelijksjubileum te vieren
hebben. En dan zijn er nog de sponsoracties, zoals in 2022 de mannen die
naar de Noordkaap zijn gereden (€ 5.203,75) of het benefietconcert door het
koor l’ Amuze uit Nieuwkoop (€ 1.684,55). Wat een prachtige gebaren met dito
resultaat! Wist u trouwens dat u de Hospicegroep ook als goed doel kunt
opnemen in uw testament en dat er gunstige fiscale regelingen gelden
vanwege onze ANBI-status? Uw notaris vertelt u er graag meer over.

Terug naar boven

Blij met uw gift!
Ons werk is voor een groot deel
afhankelijk van donaties en giften.
Draagt u De Hospicegroep een
warm hart toe?
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