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Nieuwsbrief nr. 16 –  oktober 2017 

 

Eindredactie: Ruurd Brekveld, secretaris. 

Reacties kunt u mailen naar: info@hospicestadskanaal.nl 

 
In deze nieuwsbrief het laatste nieuws over de vorderingen met betrekking tot het Bijna-Thuis-Huis 
aan de Semmelweislaan in Stadskanaal.  
 

- Hoera, we zijn …………. 

We hoeven de vlag niet uit te steken, maar het is echt wél belangrijk. Nadat we door medewerkers 
van de VPTZ in augustus waren gescreend hebben we op 2 oktober 2017 bericht ontvangen dat 
het Algemeen Bestuur van de vereniging Palliatieve Thuiszorg NL (VPTZ) onze stichting heeft 
erkend en heeft toegelaten als volwaardig lid. We waren al aspirant lid op basis waarvan we 
gebruik konden maken van de VPTZ-opleidingen. Maar door het echte lidmaatschap krijgen we 
allerlei extra faciliteiten en ondersteuning die ons werk er wat gemakkelijker op maakt. Bovendien 
is dit een erkenning van onze plannen, de uitvoering daarvan en als zodanig een certificaat van 
kwaliteit. Dus best wel iets om “zuinig” op te zijn. 
 

- Opleiding gastvrouwen en gastheren. 

Op deze plaats past wel een echt “Hoera” voor onze vrijwillige gastvrouwen en gastheren. Er 
moeten nog acht gesprekken plaatsvinden, maar we naderen het aantal van 75 vrijwilligers nu met 
rasse schreden. Een groot aantal daarvan is ook al begonnen met de opleiding! Chapeau … voor 
deze mensen, die zich nu al inzetten voor het Bijna-Thuis-Huis (BTH) in en voor onze regio.  
De gesprekken met de vooraf aangemelde vrijwilligers hadden drie redenen. In de eerste plaats 
betrof het natuurlijk de eerste kennismaking, in de tweede plaats was het een gelegenheid om 
duidelijk te vertellen wat het werk in een BTH inhoudt en de derde reden was om in gesprek te 
komen over de beweegredenen van mensen. Gebleken is dat dit voor alle partijen een zeer nuttige 
en zinvolle actie is geweest en dat we grote stappen voorwaarts hebben gemaakt. 

 
- Lidwien Martens verlaat ons. 

Het bestuur had mevrouw Martens in juli van dit jaar gevraagd om ons te helpen het BTH op te 
starten en een rol te vervullen in – vooral – alle administratieve zaken, die voordat het BTH kan 
worden geopend, gereed moeten zijn. Zowel vanuit de VPTZ, de professionele zorg en het bestuur 
worden daaraan hoge eisen gesteld in de vorm van protocollen en dergelijke. Gaandeweg dit 
traject is mevrouw Martens tot de conclusie gekomen dat het bestuur een prima visie had op de 
samenleving en het functioneren van een hoogwaardig BTH, maar dat zij daarin, als bezield 
professioneel verpleegkundige, minder goed haar “ei kwijt kon”. Het bestuur is haar dankbaar voor 
haar inzet en heeft op een gepaste wijze en met een presentje, afscheid genomen. Wellicht dat ze 
ons ooit nog eens bezoekt. Omdat veel zaken al digitaal waren vastgelegd, is het werk nu verder 
aan de Werkgroep Zorg en onze coördinator Jacobien van der Pijl. Samen met deze werkgroep 
gaan we de vrijgekomen vacature invullen. 
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- Voortgang verbouw. 

Kort gezegd loopt de verbouw als een de bekende “tierelier”. De mannen van Hesco-bouw en 
Aalbers zijn dagelijks in de weer om van ons BTH een “pronkjewail” (pronkjuweel voor die niet 
noordelingen) te maken. Voor degene die op de open dag zijn geweest: “je herkent het bijna niet 
weer”. Deuren voor de gastenkamers en badkamers, van let wel 123 cm breed, zijn zeer 
comfortabel. De gastenkamers zijn onverwacht ruim. De nieuwe wanden staan al en de 
badkamers zijn inmiddels betegeld en voorzien van de nodige aarding ter voorkoming van 
elektrische ongelukken. Daarvoor moest er wel, met oorverdovend lawaai, een stuk uit de vloeren 
worden gebeiteld. Maar het moet eerst slechter worden, voor het beter wordt.  En dat wordt het 
zeker. Volgende keer weer foto’s. 
 

- Verantwoording aan de serviceclubs. 

Zoals bekend, dragen de serviceclubs Rotary en Lions in Stadskanaal ons een zeer warm hart toe. 
Mede door hun inspanningen en financiële bijdragen, kunnen we doen waar we nu mee bezig zijn. 
Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben we beide serviceclubs op hun bijeenkomsten 
bijgepraat over hoever we nu zijn. Beide avonden waren zeer plezierig, mede omdat men aangaf 
om ons verder in het traject ook te willen helpen, bijvoorbeeld bij het verven. Super dus! 

 
- Kleuren en meubilair ”in huis”. 

Ze zeggen weleens “zoveel zinnen, zoveel smaken”. En dat geldt natuurlijk ook voor de 
kleurstelling en inrichting van ons huis. Daar komt nog eens bij dat het speciale meubilair (bijv. sta-
op-stoelen) ook nog eens behoorlijk kostbaar zijn. We hebben dus besloten om niet een hele 
groep een oordeel te vragen, maar dit grotendeels uit handen te geven aan mensen die er echt 
verstand van hebben. Er is een inventarislijst gemaakt door de Werkgroep Zorg die is uitgesplitst 
naar medische, paramedische en huishoudelijke zaken. En die wordt nu afgewerkt. De kunst wordt 
om er een fraai en harmonisch geheel van te maken dat zowel rust en comfort als öók onze 
gastvrijheid uitstraalt. We hebben al kleuren van wanden voorbij zien komen en dat ging in de 
richting van lichte pasteltinten. Ook wij zijn benieuwd naar het resultaat. 
 

- De ICT in het “Bijna-Thuis-Huis”;  

Je staat er niet zo bij stil, maar de ICT-installatie in ons huis moet nogal wat omvatten. Eerst zijn 
daar natuurlijk de TV’s en radioaansluitingen op de gastenkamers en in de huiskamer. Er is voor 
gekozen dat wij de TV’s in de gastenkamers plaatsen. In sommige instellingen moet de gast die 
zelf meenemen en installeren. Dat leek ons een minder goed idee. Dus … aansluitingen laten 
maken en op de inventarislijst geplaatst.  In het hele huis is straks een prima wifisignaal zodat ook 
daar de smartphones van gasten, bezoekers en gastheren/gastvrouwen goed en altijd werken. Op 
de kamer van de coördinatoren komen twee ICT-aansluitingen en de computers van het huis. En 
dan is er straks de vernieuwde, en voor vrijwilligers interactieve, website met een daaraan 
gekoppeld e-mailadres. Interactief betekent dat men overal (dus ook thuis) kan inloggen op een 
apart en beveiligd gedeelte van de website voor o.a. het dienstrooster, het infobulletin, interne 
mededelingen en actualiteiten. Het schijnt zo te zijn dat als we daarmee klaar zijn, al de 
vrijwilligers, zolang ze zijn verbonden aan het huis, tegen een sterk gereduceerde prijs ook thuis 
gebruik kunnen maken van de Microsoftprogramma’s Office en Outlook. Dat zou mooi zijn! Wordt 
dus vervolgd … 
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- Kremer legaat 
In de jaren zestig van de vorige eeuw heeft een inwoonster van de voormalige gemeente 
Onstwedde bij testament op 2 april 1960 nr. 4665 een legaat beschikbaar gesteld. Bij raadsbesluit 
van 19 november 2012 heeft de gemeenteraad als volgt besloten; “De middelen in de voorziening 
ineens te besteden aan een doel dat valt binnen de laatste wil van Mevrouw Kremer en vervolgens 
de voorziening op te heffen”. In onze visie past de scholing van de vrijwilligers binnen de 
uitgangspunten zoals in 1960 testamentair zijn vastgelegd en conform het besluit van 25 maart 
1985 van de gemeenteraad om de legaatsmiddelen te besteden aan het vrijwilligerswerk voor 
bejaarden met problemen. Op 13 augustus j.l. hebben we mede namens de VPTZ zuid Groningen 
schriftelijk aan raad en college kenbaar gemaakt deze middelen graag te willen inzetten voor dit 
doel. Op 13 september hebben we dit verzoek mondeling toegelicht in een gesprek met wethouder 
Boen. Wij hopen dat raad en college dit najaar dit legaat voor scholing beschikbaar willen stellen. 
 

- Van de bestuurstafel. 

Het bestuur heeft, gezien de vele ontwikkelingen, besloten om nu om de 14 dagen te 
vergaderen.  
 
o Henk Muilerman neemt afscheid. 

Huisarts Henk Muilerman is lang aan de plannen van het hospice verbonden geweest. Bij 
het afscheid van de vorige voorzitter heeft Henk op uitstekende wijze invulling gegeven aan 
de taak van interim-voorzitter. Omdat de heer Muilerman zijn functie als huisarts al had 
beëindigd en veel in het buitenland verblijft, en dan niet de bestuursvergaderingen kon 
bijwonen, leek het hem niet zinvol om zijn lidmaatschap van het bestuur voort te zetten 
omdat hij constateerde dat er voor hem een informatieachterstand ontstond. Het bestuur is 
hem zeer dankbaar voor zijn inzet van jaren en heeft met een cadeautje afscheid genomen.  

 
o Deelname Palliatief Netwerk Zuidoost Groningen 

Twee leden van het bestuur hebben deelgenomen aan de vergadering van de Stuurgroep 
Palliatief Netwerk Zuidoost Groningen. Het was een boeiende bijeenkomst. In dit netwerk 
zitten vertegenwoordigers van alle instellingen die iets te maken hebben met de palliatieve 
zorg in onze regio. Wat wel duidelijk is, is dat het ideaal van STEM, “Sterven op je Eigen 
(gewenste) Manier”, nog niet overal goed wordt toegepast. Vanuit onze stichting een mooi 
doel om dit te gaan verbeteren. 
 

o Fondsenwerving 

Penningmeester Jaap Duit is bijna dagelijks in de weer om ervoor te zorgen dat er 
voldoende financiële middelen zijn om onze plannen werkelijkheid te laten worden. Vrijdag 
6 oktober 2017 is er een delegatie van acht ambtenaren van de provincie Groningen op 
werkbezoek geweest om onze plannen ter plaatse te bekijken. Onze indruk na afloop was 
dat ze positief gestemd waren en hopelijk dus niet lang over de bijdrage hoeven na te 
denken! Bij veel fondsen en overheden zijn voor de bouwkundige aanpassing en inrichting 
middelen aangevraagd, voor een totaalbedrag van bijna 250.000,-. Inmiddels heeft meer 
dan 77% van de aanvragers positief gereageerd.  
 
 
    -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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