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HOSPICE IN VRIJHEID

Bezetting hospice

Het is inmiddels duidelijk dat een hospice in Purmerend voldoet aan een behoefte. Sinds de
opening op 16 november j.l. hebben we bijna 30 bewoners mogen ondersteunen. Deze bewoners kwamen allen uit de regio Waterland, waarvan 70% uit Purmerend. We zijn trots op dit succes en geven hierbij graag een pluim aan al onze vrijwilligers, dankzij hen is dit mede mogelijk
gemaakt.

Overhandiging van de speelgoedkast aan de voorzitter, mogelijk gemaakt door Voortman kantoormeubelen en de
Rotaryclub Purmerend Weidevenne.

Spontane acties
Vorig jaar, op 11 december hield de Purmerender
postzegel ruilclub haar jaarlijkse veiling. De opbrengst was deze keer voor beide hospices
(Beemster en Purmerend) in de regio. Voorzitter van
Hospice ‘In Vrijheid’, Dirk van de Eems, hield een
kort openingswoord, waarin hij het belang van de
hospices als goed doel onderstreepte. De opbrengst
werd gedeeld en wij mochten € 375, - ontvangen!
Een wens van de vrijwilligers was een serveerwagen,
waarmee de maaltijden en dranken voor bewoners
gemakkelijker kunnen worden gebracht naar de bewonerskamers, De heer van der Kuil schonk hiervoor het benodigde geld. Dank!
Bij de Plusmarkt op het Leeuwerikplein, kunt u uw
lege flessen met statiegeld inleveren. Dat is niet
nieuw, maar wat wel bijzonder is dat als u de gele
knop gebruikt bij de automaat, het bedrag automatisch wordt overgemaakt op de rekening van ons
hospice. Dus veel flessen inleveren met de gele
knop!

Speelgoedkast en rolstoelhulp
voor hospice
Eind april mochten we de ‘kinderspeelhoek’ ontvangen van de Rotaryclub Purmerend-Weidevenne. Het
is een verrijdbare speelgoedkast inclusief inhoud.
Deze kast, waar het speelgoed in opgeborgen is, kan
eenvoudig worden verplaatst naar de kamer van bewoners die (klein)kinderen op bezoek krijgen. Zo
wordt voor zowel bewoner als bezoekers een extra
gevoel van huiselijkheid gecreëerd. Deze schenking
werd mede mogelijk gemaakt door sponsor Voortman
Kantoormeubelen. Verder werd een op maat vervaardigde aluminium rijplaat aangeboden die het mogelijk maakt bij mooi weer bewoners in hun rolstoel
vanuit hun kamer naar de tuin te rijden. Het benodigde geld werd vorig jaar door leden van de Rotaryclub
bij elkaar gelopen, gefietst en gezwommen tijdens
Triathlon ‘The Battle’. Dat evenement betrof een strijd
tussen 3 teams met één gezamenlijk doel: zo veel mogelijk geld inzamelen voor goede doelen.
Rotaryclubvoorzitter Kees van Wezel droeg met een
handdruk de cadeaus over aan Dirk van der Eems,
voorzitter van de stichting Hospice In Vrijheid. Dit onder toeziend oog van Carola de Ruijter (inkomend
voorzitter van de Rotaryclub) en Sjaak Lam-balk (namens Voortman Kantoormeubelen en lid van de
Rotaryclub).

Ons gezicht naar buiten
Opnieuw hebben we weer een aantal spreekbeurten gehouden. Op 21 mei was dat in het gebouw Triton
voor de groep ‘gezond ouder worden’. Een week later lieten we ons gezicht zien bij de gemeenteraad in
Purmerend. Daar hielden we een presentatie over het hospice. De insteek was vooral hoe de gemeente om
gaat met de WMO-activiteiten die het rijk gedecentraliseerd heeft met de bijbehorende gelden. De spreekbeurten leverden spontaan een jaarlijkse donateur en concrete giften via een collecte op. Op 20 oktober aanstaande komen de fractieleden van de politieke partijen nog een keer op bezoek bij het hospice.

Activiteiten voor vrijwilligers
In maart hebben de coördinatoren een aantal evaluatieavonden gehouden om ervaringen te vernemen
van vrijwilligers over de cursus en het werken in het
hospice in de praktijk. Naar aanleiding hiervan is er
o.a. een activiteiten commissie gestart, die inmiddels
een aantal zaken heeft georganiseerd. Als eerste activiteit van de commissie is er geattendeerd op een lezing met de titel: ‘Van levenskunst naar stervenskunst’. De lezing werd gehouden op 7 mei j.l. in het
Erasmushuis te Zaandam. Het was georganiseerd
door het Centrum van Levensvragen Zaanstreek-

Waterland. De lezing werd gegeven door mevrouw
Janny van der Plas, boeddhistisch raadsvrouw. Zij benadrukte dat goed sterven begint bij goed leven. En
daar kan je elke dag mee beginnen of verder mee
gaan. Aan de hand van enkele oefeningen nam ze
ons mee met vragen zoals: ‘wat maakt mijn leven
zinvol’. Voor het najaar wordt nog een lezing gepland, tevens zal er eind augustus een barbecue voor
de vrijwilligers worden georganiseerd om elkaar in
een ongedwongen sfeer beter te leren kennen.

Enquête

Websites

In juni is er een enquête gezonden over ons huidige
en oud vrijwilligers. Door middel van deze enquête
proberen we te weten te komen op welke punten we
ons kunnen verbeteren op het gebied van bewonerszorg maar ook op gebied van werksfeer en inhoudelijkheid voor onze vrijwilligers.

Gelezen:
We kunnen geen dagen toevoegen aan
het leven, maar wel leven aan de dagen'.

Giften en donaties
Het bestuur roept u allen op ook donateur te worden.
Juist nu het hospice operationeel is, blijft uw steun
hard nodig. We hebben nu een prachtig ingericht
hospice maar voor de exploitatie blijft geld nodig. En,
omdat u ons een warm hart toedraagt, praat in familie- en kennissenkring over ons! Hierbij nogmaals het
rekeningnummer waarop u uw gift of donatie kunt
storten.
Het rekeningnummer is NL 96RABO 0132764652
t.n.v. de stichting vrienden van het hospice ‘In
Vrijheid’ Waterland. Omdat onze stichting voldoet

De website www.hospice-in-vrijheid.nl is recentelijk
vernieuwd. Tevens is er een site gemaakt voor de
Stichting Vrienden van het hospice In Vrijheid. Deze
stichting heeft als doelstelling financiële en handzame
ondersteuning te bieden aan het Hospice ‘In Vrijheid’.
Dit doet de Stichting Vrienden door het bijeenbrengen
van gelden, het houden van spreekbeurten, opzetten
van inzamelingsacties en hands-on activiteiten zoals
tuin- en onderhoudswerkzaamheden in het hospice
zelf. Daarnaast ondersteunt de Stichting Vrienden bewoners van het hospice ‘In Vrijheid’ die de eigen bijdrage voor het verblijf in het hospice niet of slechts
deels kunnen betalen. Ook deze stichting heeft een
eigen website www.vrienden-van-hospice-in-vrijheid.nl
Neemt u eens een kijkje.

aan de ANBI voorwaarden is uw gift aftrekbaar voor
de belasting. De penningmeester laat weten dat hij
ieder kwartaal de jaarlijkse donaties zal innen. Dus
als u zich in het eerste kwartaal heeft opgegeven als
donateur, dan wordt de donatie een jaar later ook in
dat kwartaal geïnd.

De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal eind september 2014
verschijnen. Uw bijdragen en/of reacties worden op
prijs gesteld en ontvangen wij graag voor 15 september a.s.
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