Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken

Nieuwsbrief nr. 14 – augustus 2017
Eindredactie: Ruurd Brekveld, secretaris.
Reacties kunt u mailen naar: info@hospicestadskanaal.nl

In deze nieuwsbrief een update over allerlei zaken die van belang zijn nu de verbouwing van het
Bijna-Thuis-Huis in onze regio aanstaande is en veel zaken concreet beginnen te worden.
 Coördinatoren-team compleet!
Met de benoeming van Jacobien van der Pijl is ons team van coördinatoren compleet. Al eerder
was Lidwien Martens benoemd. Beide dames hebben de opleiding Verpleegkunde afgerond en
ervaring en training Palliatieve zorg. Beide coördinatoren hebben een actuele zogenaamde BIGregistratie. Dit alles was een bewuste keuze van het bestuur om de zorg in ons huis op een
kwalitatief hoog niveau te garanderen. In een van de volgende nieuwsbrieven zullen beide dames
zich wat uitgebreider voorstellen.
 Voortgang gesprekken met vrijwilligers
o
Hoe verloopt dit?
Zoals sommige vrijwilligers al hebben ervaren, zijn de `sollicitatiegesprekken` met de vrijwilligers
gestart. Iedere belangstellende heeft een gesprek van ca. 45 minuten met leden van het bestuur
en/of de coördinatoren. We doen dit om meer zekerheid in te bouwen of iemand wel de juiste
beweegreden heeft om dit werk te doen en zich bewust is van de inhoud van dit werk. De
gesprekken verlopen in een prima sfeer en sommige vrijwilligers hebben al geopperd om de naam
“gastvrouw of gastheer” te gaan gebruiken. Een goed idee!
o
Opleiding en kennismaking/trainingsbijeenkomsten vrijwilligers
Van alle gastvrouwen en gastheren wordt verwacht dat zij deelnemen aan de training/cursus van
de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland). Met deze training wordt bereikt dat
men beter kan omgaan met het zijn van gastvrouw/gastheer in ons huis. En dat alles om onze
gasten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De training kan makkelijk thuis achter de
computer en wordt afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst. Nader bericht volgt.

o

Nog niet genoeg …?

Er zijn op dit moment gesprekken met ca. 50 vrijwilligers. Willen we echter in een rooster van drie
diensten per dag gaan werken (ochtend, middag en avond) dan moet dit aantal zeker nog wat
groeien. Met ca. 75 gastvrouwen/gastheren zitten we goed in ons jasje. Weet u nog iemand in uw
omgeving die wat voelt voor dit mooie werk? Spreek hem of haar aan en geef de naam even door
aan het secretariaat.
Er is ook gevraagd of er ook een nachtdienst is. Het antwoord is neen. Deze zorg in de nachtelijke
uren wordt verleend door de thuiszorginstelling.
 Verbouwing begint op 29 augustus!
De eerste bouwvergadering is al geweest en de volgende is op 29 augustus 2017. Dat is ook de
dag dat met de werkzaamheden door Hesco Bouw uit Stadskanaal wordt begonnen
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 Inzet van serviceclubs uit de omgeving.
Voor het verbouwen van ons huis moet er worden gesloopt en geschilderd. En we moeten het ook
nog zo efficiënt mogelijk doen. Vandaar dat we erg blij zijn met de inzet van de serviceclubs in
Stadskanaal en omgeving. Zij hebben aangeboden om mee te helpen met het sloop en
schilderwerk. Een fantastisch aanbod!
 Inrichting huis en kleuren?
Tijdens gesprekken komt al vaak naar voren hoe het gebouw er komt uit te zien. Er is natuurlijk
een tekening, maar dat zegt niet alles. Voor de kleuren van het interieur, de wanden, enz., kunnen
we gelukkig een kosteloos beroep doen op de heer drs. B. Lamberts uit Drachten. Deze
architectuursocioloog en kunstenaar adviseert ons en komt met een plan. We zijn benieuwd en
wordt vervolgd.
 Vrijwilligersmarkt Stadskanaal op 2 september 2017
We staan met een kraam op de Vrijwilligersmarkt in Stadskanaal. Kom even langs. Als het u schikt
natuurlijk. We zullen er natuurlijk ook veel aandacht geven aan het verkrijgen van nog meer
gastvrouwen en gastheren! Kent u iemand …?
 Van de bestuurstafel …
Van een bestuur mag worden verwacht dat ze besturen. En dat doen ze dan ook. Iedereen heeft
min of meer een eigen portefeuille en dat verloopt, ook nu het wat hectischer wordt, erg plezierig.
o
Mevrouw Resch is lid van het bestuur.
Mevrouw Klary Resch was al lid van de werkgroep Zorg en omdat hier in ons huis nogal de nadruk
op ligt, ook vaak aanwezig bij bestuursvergaderingen. Gezien haar brede expertise in de
gezondheidszorg (OK- en verpleegkunde) en ervaring (Ambulancedienst) is het dus geen
verassing dat het bestuur heeft besloten haar te vragen om “gewoon” bestuurslid te worden. En
gelukkig, ze zei daarop ja.
o
Wat doet een bestuur?
Tijdens de gesprekken kwam vaak de vraag naar boven hoe een Bijna-Thuis-Huis nu functioneert,
wat is de taak van de coördinatoren en wat een doet een bestuur. Het volgende:
Het bestuur bestuurt en de beide coördinatoren bestieren de dagelijkse gang van zaken en gehele
organisatie in het huis. Met besturen wordt bedoeld dat er alles is en wordt gedaan om het huis zo
goed door de coördinatoren, samen met de vrijwilligers, thuiszorg, medische zorg, enz. te laten
functioneren. Het bestuur bestuurt op afstand en heeft geen directe bemoeienis met de dagelijkse
gang van zaken in het huis. Afgezien van een keer een kop koffie komen drinken, zult u als
gastheer/vrouw bestuurders van onze stichting weinig tegenkomen; ze zijn ook geen
aanspreekpunt en al helemaal niet de directie van het huis. De sfeer in huis wordt dus bepaald
door de mensen die daar op dat moment zijn, werken, verzorgen, helpen, komen en gaan. Niet
door bestuurders op afstand.
o
Is er een officiële opening van het Bijna-Thuis-Huis …?
Ja, die komt er. We zijn als bestuur nog bezig om daarover na te denken en hebben daar wel wat
ideeën over. We weten al wel zeker dat we een week voor de opening een Open Huis gaan
houden. Wordt dus ook vervolgd.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hospice Veen en Wolden
Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken
E-mail: info@hospicestadskanaal.nl, www.hospicestadskanaal.nl
KvK 54405181, RABO-Bank 17.15.33.631

