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HOSPICE IN VRIJHEID

Bevindingen enquête

Op de in juni verzonden enquête naar alle vrijwilligers is door 65% gereageerd. Een mooi resultaat. De reacties hebben ons goed inzicht gegeven welke knelpunten er zijn en op welke wijze
we deze gaan oplossen. Diverse verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd, het handboek vrijwilliger is aangepast, werkwijze en overdrachten zijn beter beschreven. Voorlichting en begeleiding van nieuwe vrijwilligers zal meer gestuurd gaan plaatsvinden. In de basiscursus zal de
theorie meer worden afgestemd op de praktijk, daarnaast gaan we werken met een vaste opleider. Bij de opbouw en interpretatie van de enquête is dankbaar gebruik gemaakt van de specifieke kennis van Wim Lamberts op dit gebied.

Aandacht voor veiligheid
Op 1 juli startten onze coördinatoren, de huismeester en Jaap Musch een basiscursus Bedrijfs Hulp
Verlening. Met het volgen van deze cursus willen
we zowel zelf werken aan een veilig hospice huis,
maar ook uitstralen naar bewoners en familie dat
we er alles aan doen om een veilig huis te zijn.
‘s Ochtends stond het geven van eerste hulp op het
programma. Met het oefenen op een pop werd de
praktijk van het reanimeren in combinatie met een
AED, een spectaculaire aangelegenheid. De middag
werd besteed aan het bespreken hoe je het gebouw
moet ontruimen als er bijvoorbeeld brand uitbreekt.
En daarna echt zelf blussen van diverse vuurtypen.
Zoals een vlam in de pan, een brandend persoon of
een vuurkorf die heter wordt dan je zou willen. De
cursus werd gegeven in het VAK trainingscentrum in
de Voltastraat in Purmerend. Deze cursus werd ons
gratis aangeboden door de vorige eigenaar van
VAK, de heer Philip Kattouw. Hij heeft de laatste
dagen van zijn leven bij ons in het hospice doorgebracht en was daar zo tevreden over dat hij deze
schenking deed. Marcel Meinema, de huidige bedrijfsleider van VAK, heeft deze belofte geweldig ingelost. Op 21 augustus kwam Marcel naar het hospice om met ons te oefenen. Het team coördinatoren was aangevuld met Ben Smit, Wim Lamberts,
Cor van Otterlo en Caroline Haan. Deze oefensessies in het hospice gaan we vaker doen, zodat op
termijn alle vrijwilligers een keer aan de beurt komen.

Keukenzaken
De inductiekookplaat in de keuken was beschadigd
en een nieuwe kost veel geld. Jaap Musch zinde op
een reparatie en liep Peter Jonker van Autotaalglas
tegen het lijf. Zijn bedrijf repareert sterretjes in autoruiten en hij bood spontaan zijn hulp aan om de
kookplaat te repareren. Geheel gratis! Helaas was de
scheur intussen te groot voor reparatie en moest hij
toch vervangen worden. Nu worden de kopjes op
een andere plaats opgeborgen. Kunnen die er niet
meer op stukvallen.

Vrijwilligersbarbecue groot
succes
Op 22 augustus werd een barbecue gehouden bij
gastvrouw en gastheer Paula en Ron van Kampen.
Terwijl het ’s middags nog pijpenstelen regende was
het zo rond 16.30 uur eindelijk droog en jawel, er
scheen soms zelfs een zonnetje! Het was een geweldige avond; maar liefst 95% van de vrijwilligers was
aanwezig! Leuke momenten waren dat mensen elkaar
een knuffel gaven omdat ze elkaar
een tijdje niet gezien
hadden. Goed om te
horen van diverse
Hospice-vrijwilligers
dat ze het nog steeds
dankbaar werk vinden. Fijn ook dat de
wijn gesponsord werd
door de firma Bijvoet
en de salades door de
voetbalvereniging van
André Personaire. En
dat meneer
Brangert € 200,schonk om dit
feest mede mogelijk te maken.
En natuurlijk de
mensen die dit
allemaal ‘geregeld’ hebben:
de leden van de
activiteitencommissie.

Vrijwilligers gezocht
Wij van het Hospice zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Door vakanties, ziekte en verloop is het regelmatig lastig om de bezetting van het hospice volledig in te vullen. Bent u geïnteresseerd om vrijwilliger te
worden in het hospice of kent u anderen die vrijwilliger zouden willen worden? Neem dan contact op met
één van de coördinatoren van het hospice, u kunt hen bereiken op 0299-778020. Ook voor de niet-verzorgende kant van het hospice zoeken wij vrijwilligers. Hebt u interesse om deel te nemen aan de organisatie
van het hospice of van de Vrienden stichting van het hospice? Neem dan contact op met Dirk van der Eems,
telefoon 06.53.13.13.53.

Giften en donaties
Ook in de afgelopen periode mochten we weer diverse giften ontvangen. Twee springen er uit. De eerste donatie kwam tot stand op 6 september. Toen
vierden Ans en Arnold Bartels hun 50-jarig huwelijksfeest. Ans en Arnold hadden alle gasten opgeroepen om hun donatie aan het hospice te schenken.
Aan het eind van de avond konden ze € 1.070,- overhandigen aan het hospice!
Op 11 september was het weer raak. In Purmerend
werd door de harddraverijvereniging Prins Bernard
de jaarlijkse kortebaandraverij georganiseerd. Maar
liefst 8 vrijwilligers (o.a. buren van Ans Bartels en van
het hospice) liepen in de binnenstad te collecteren
en haalden alweer een mooi bedrag op, € 930,-. Een
geweldige prestatie! U merkt het, het is echt mogelijk om mensen te motiveren een donatie te doen aan
het hospice.
Het bestuur roept u allen op bovenstaande voorbeelden te volgen en 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
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 december 2014
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