Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken

Nieuwsbrief nr. 10 – 6 september 2016
Eindredactie: Ruurd Brekveld, secretaris.
Reacties kunt u mailen naar: info@hospicestadskanaal.nl

Bestuurlijke zaken
In februari 2016 is Ruurd Brekveld gestart als secretaris van onze stichting. Hij is de
opvolger van de in april 2015 onverwacht overleden Tineke Breider. Van 2003 tot 2007 is
hij al eens secretaris geweest bij een hospice in de Randstad, waar hij oorspronkelijk
vandaan komt. Inmiddels woont hij alweer tien jaar in Vlagtwedde. Ruurd is van
oorsprong bestuursjurist.
Eveneens in februari 2016 hebben wij afscheid genomen van Xandra Reinke, die vele jaren
eerst als bestuurslid en later als voorzitter van ons stichtingsbestuur gefungeerd heeft.
Haar verhuizing naar een andere gemeente verbrak de binding met de Veenkoloniën en
Westerwolde, zodat zij besloten heeft haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Zéér tegen
onze zin, want zij was één van de drijvende krachten, maar wij respecteren haar besluit.
Wij hebben in maart op een plezierige wijze afscheid van haar genomen en haar bedankt
voor haar tomeloze inzet. Xandra, het ga je goed!
Het vertrek van Xandra betekent dat het bestuur op zoek is naar een opvolger. Die is nog
niet gevonden. Het stichtingsbestuur houdt zich aanbevolen voor suggesties voor
geschikte kandidaten. Totdat in haar opvolging is voorzien, heeft ons bestuurslid Henk
Muilerman zich bereid verklaard het voorzitterschap ad-interim waar te nemen.
De wind mee!
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan de officiële (overheids-)instanties te
overtuigen dat er een noodzaak bestaat een hospice te realiseren in de gemeente
Stadskanaal. Men was aanvankelijk niet overtuigd van die noodzaak. Na vier jaren van
praten en overleggen is er een heel andere wind gaan waaien: van diverse zijden krijgt
onze stichting hulp en bijstand om een hospice te realiseren. En dat wordt na vijf jaren ook
eens tijd!
Wat is er verder gebeurd, wat hebben we gedaan?
De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op de fondsenwerving. Immers, het
belangrijkste wat we op dit moment nodig hebben om te kunnen starten, is geld.
Inmiddels beschikken we over een startkapitaal van circa € 150.000,-- (zowel in de vorm
van overmakingen als in de vorm van toezeggingen) om twee jaren exploitatie te kunnen
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voorfinancieren. Het bestuur gaat onverminderd door met het doen van verzoeken om
financiële bijdragen. Ondertussen vinden ook spontane acties plaats ten bate van het
hospice, zoals o.a. kerkcollectes, waarvan de opbrengst voor het hospice is. Dergelijke
acties bevestigen ons in onze overtuiging dat er een hospice moet komen in Stadskanaal.
De eerste helft van 2016 heeft vooral in het teken gestaan van het voeren van gesprekken
met makelaars en de gemeente Stadskanaal voor het vinden van een geschikt pand. Een
pand dat voldoet aan een aantal randvoorwaarden dat het geschikt maakt om het in
gebruik te nemen als hospice, dan wel dat het met een (betaalbare) verbouwing geschikt te
maken is als hospice. Een paar keer leek het er op dat wij iets gevonden hadden, maar
uiteindelijk is het ons (nog) niet gelukt. Voor het komende halfjaar zal het bestuur zich
met name richten op het vinden van een geschikt pand op een geschikte locatie. Mocht u
als lezer van deze nieuwsbrief (al dan niet via-via) een suggestie hebben, laat het ons
weten!
Vrijwilligers
We krijgen, ondanks dat we nog steeds geen openingsdatum kunnen aangeven, nog
steeds regelmatig aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. We zijn daar erg blij mee. Om
goed te kunnen starten blijven we vrijwilligers nodig hebben.
Aanmelding kan via info@hospicestadskanaal.nl of via de website
www.hospicestadskanaal.nl.

Het bestuur van de Stichting Hospice Stadskanaal e.o. / Hospice Veen en Wolden.
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