Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken

Nieuwsbrief nr. 9 – 14 december 2015
Eindredactie: Xandra Reinke, voorzitter
Reacties kunt u mailen naar: info@hospicestadskanaal.nl

In memoriam

Op 21 april 2015 is Tineke Breider, onze secretaris, zeer plotseling overleden.
Zij was de initiatiefneemster voor het hospice en de grote motor van het bestuur.
Het is voor het bestuur onbegrijpelijk om haar al te moeten missen.
Het bestuur heeft tijd nodig gehad om de draad weer op te pakken, maar een ding stond
wel vast:
In de lijn van Tineke gaan we door om het hospice te realiseren voor de regio Zuid- en Oost
Groningen en Drentse Monden.
En we komen steeds dichterbij. Hoe jammer dat Tineke dat niet meer mee kan maken.
We zullen u bijpraten, voor zover u dat niet al uit de publiciteit heeft vernomen.
Wat is er verder gebeurd, wat hebben we gedaan?
Het afgelopen jaar hebben we ons vooral gericht op de fondsenwerving. Immers, het
belangrijkste wat we nodig hebben om te kunnen starten, is het geld. Zoals uit ons
bedrijfsplan blijkt: ongeveer € 150.000,= om 2 jaar exploitatie te kunnen voorfinancieren
(zie ook Fondswerving).
Het bestuur heeft Lüchtenborg Advies betrokken bij de fondsenwerving voor het hospice.
Op 31 december 2014 hebben Tineke Breider en Xandra Reinke een interview gegeven bij
‘Vroeg op Noord’. Ook de coördinator van het Palliatief Netwerk Zuid-Oost Groningen
was daarbij aanwezig. Babette Alma, presentatrice, gaf het hospice de gelegenheid haar
zegje te doen. Namens het Palliatief Netwerk werd de coördinator bevraagd omtrent het
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standpunt van het Palliatief Netwerk tegen het hospice. De discussie was kort, maar hevig.
Ook na afloop van de uitzending is die nog lange tijd doorgegaan.
Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur in onze bestuursvergadering van maart de
coördinator uitgenodigd heeft om nog eens met elkaar van gedachten te wisselen.
Het bestuur vond het relevant om met de coördinator van het Palliatief Netwerk van
gedachten te wisselen over het door het ziekenhuis opgestelde beleidsplan Palliatieve
Zorg, waarin nadrukkelijk de wenselijkheid/noodzaak van een hospice voor het derde
ziekenhuis van de Treant Zorggroep (i.c. Refajaziekenhuis) wordt geformuleerd.
De Treant Zorggroep wil eenheid in haar beleid en werkt met beide andere ziekenhuizen
(Emmen/Hoogeveen) al samen met een hospice.
De coördinator gaf daarop aan dat als een van de leden van het Netwerk van standpunt
veranderd was, er opnieuw over het standpunt van het Netwerk gesproken kon/moest
worden. Het bestuur werd door haar aangeraden daarover contact te houden met het
ziekenhuis.
Uiteraard volgt het bestuur de ontwikkelingen bij het ziekenhuis op de voet; er is
regelmatig (telefonisch) contact met de manager bedrijfsvoering, die het beleidsplan onder
haar hoede heeft.
En, inmiddels is bekend dat het beleidsplan Palliatieve Zorg van het Refajaziekenhuis is
goedgekeurd door de Raad van bestuur en dus in werking zal gaan treden. Het bestuur
juicht deze ontwikkeling van harte toe en ervaart het als een grote steun in de rug om door
te gaan.
Een belangrijke andere ontwikkeling heeft zich begin september voor gedaan ingeleid
door een bijeenkomst met de fracties van de gemeenteraad van Stadskanaal, uitgenodigd
door het bestuur voor een informatie-avond op 19 augustus.
De fracties zijn door het bestuur op deze avond uitgebreid geïnformeerd m.b.t. de stand
van zaken van het hospice: nut en vooral noodzaak; de ontwikkelingen a.g.v. het
beleidsplan van het ziekenhuis en de noodzaak van een startkapitaal.
Immers, het bestuur heeft een verzoek gericht aan het college van B&W om erkenning te
verkrijgen en om eenmalig een bedrag van € 1,= per inwoner van de gemeente te mogen
ontvangen voor het startkapitaal.
Het college van B&W heeft meermalen negatief gereageerd op ons verzoek; helaas heeft
een dergelijke afwijzing verstrekkende gevolgen, omdat andere mogelijke
geldverstrekkers willen weten wat de eigen gemeente doet.
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Gelukkig heeft de informatie-avond met de fracties geleid tot een motie, ingediend door
de PvdA en ondersteund door SP, CDA, CU en D’66, 19 van de 22 (aanwezige) leden(!),
tijdens de raadsvergadering van 7 september. Deze motie, met zo’n grote meerderheid
aangenomen, heeft het college doen besluiten uitvoering te geven aan de wens van de
meerderheid van de raad. Bij monde van de wethouder werd het initiatief alsnog erkend
en werd een bedrag van 1,00 per inwoner beschikbaar gesteld. Mede als gevolg van het
positieve besluit van de gemeente Stadskanaal heeft het College van Vlagtwedde
eenzelfde besluit genomen.
Bedrijfsplan
Voor belangstellenden is het bedrijfsplan ter inzage beschikbaar.
Website
Onze vernieuwde website is in januari in de lucht gegaan.
P.R.
Er zijn verschillende persberichten uitgegaan, o.a. één rond de rommelmarkt van 18 april
en natuurlijk één om de benefietvoorstelling in Geert Teis van 12 september aan te
kondigen en één om de opbrengst bekend te maken en alle medewerkers en sponsoren te
bedanken.
Huisvesting
Naar mate de financiën rooskleuriger worden en een mogelijke startdatum in zicht komt,
kan het bestuur de contacten m.b.t. een plaats voor huisvesting weer oppakken.
Wel komen er van alle kanten aanbiedingen, ideeën. Men denkt mee. Het bestuur
waardeert dat zeer.
Fondswerving
In eerdere Nieuwsbrieven hebben we toegelicht dat de financiering van het hospice voor
een groot deel komt uit gelden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS); echter, om aanspraak op die gelden te kunnen maken, moet een hospice eerst haar
bestaansrecht bewijzen, d.w.z. er wordt pas na 1 ½ à 2 jaar uitbetaald.
Om deze periode te kunnen overbruggen zijn we bezig om minimaal € 150.000,= bijeen te
krijgen.
Daarvoor zijn verschillende acties geweest:
- Op 19 december hebben we mee gedaan met de Moonlightshopping, opbrengst:
€ 685,70.
- Op 18 april is een rommelmarkt georganiseerd, opbrengst: ongeveer € 1500,=.
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Op 5 september stonden we met een stand op de Leer-en doe-markt, opbrengst:
€ 300,=.
Op 12 september jl. hebben we een goed bezocht benefietconcert gegeven in het
Theater Geert Teis, opbrengst ongeveer € 18.000,=.

Ondertussen vinden ook spontane acties plaats ten bate van het hospice, zoals o.a.
kerkcollectes, waarvan de opbrengst voor het hospice is; verkoop van parasols door de
Lionsclub-Stadskanaal.
Voor de benefietavond zijn actief sponsoren geworven; het bestuur was blij verrast door
de giften die gedaan zijn door m.n. ondernemers uit de regio, maar ook door particulieren.
Geweldig! En wij bedanken dan ook iedereen voor hun bijdrage.
Vrijwilligers
We krijgen, ondanks dat we nog steeds geen exacte 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.

Tot slot nog dit:
Postuum is Tineke Breider, secretaris hospice Veen en Wolden, voorgedragen voor de
Akkie Hofsteeprijs, die op 30 oktober 2015 is uitgereikt.
Wat is de Akkie Hofsteeprijs?
De Akkie Hofstee-prijs is ingesteld ter gelegenheid van het afscheid op 17 juni 2011 van
Akkie Hofstee, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen. De prijs is tot nu toe twee
keer uitgereikt: in 2011 en in 2013. Dit jaar is de prijs voor de derde keer uitgereikt, en wel
op 30 oktober 2015.
De prijs wordt uitgereikt aan personen of (afdelingen van) organisaties die zich meer dan
verdienstelijk hebben gemaakt in het ontwikkelen en verbeteren van zorg en/of welzijn
samen met de mensen om wie het gaat: patiënten, cliënten en/of burgers.
In aanmerking voor de prijs komen initiatieven van burger-, cliënten en
patiëntenparticipatie die hebben geleid tot:
 een (meetbare) verbetering van zorg en welzijn in de provincie Groningen;
 de structurele inzet van participatie.
In het juryrapport wordt aangegeven waarom Tineke op de shortlist terechtgekomen is:
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

Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken

Juryrapport Akkie Hofstee Prijs 2015
Mevrouw Tineke Breider-Zwiers, grondlegger van het Hospice Veen en Wolden in
Stadskanaal
Helaas is mevrouw Breider 21 april 2015 overleden. Haar enorme inzet en
doorzettingsvermogen is voor zowel bestuur als werkgroep Fondswerving reden om haar
toch aan te melden. Of zoals het in het aanmeldingsformulier staat: “Deze opmerkelijke
vrouw met haar enorme gedrevenheid en liefde voor haar medemens, willen we postuum
eren en zo haar fantastische inzet voor waar zij voor stond, belonen”. In ons juryrapport
richten we ons op de verdiensten van mevrouw Breider, maar in haar ook op de mensen
die haar initiatief voortzetten.
Bijzondere verdienstelijkheid
Na haar pensionering heeft mevrouw Breider zich vijf jaar lang overtuigd ingezet om een
hospice in Stadskanaal te realiseren. Dat initiatief kwam niet uit de lucht vallen. Voor haar
pensionering werkte ze in de zorg en kwam daar schrijnende situaties tegen. “Dag en
nacht was ze in touw”, schrijven de aanmelders. Ze zorgde voor de organisatie (bestuur,
commissie van aanbeveling, werkgroepen), ze rekruteerde 50 vrijwilligers en verzekerde
zich van samenwerking met artsen en verpleegkundigen. Ze organiseerde activiteiten om
de eerste financiën binnen te halen. Ze stuitte regelmatig op weerstand, maar bleef
doorgaan.
Dat inmiddels de basis voor een hospice is gelegd, betekent dat er een groep mensen is
(bestuur, werkgroepen, uitvoerders) die zich blijft inzetten en het initiatief van mevrouw
Breider verder heeft ontwikkeld.
Gelijkwaardigheid en daadkrachtige aanpak
Een hospice is een bijna thuis-huis waarin het mogelijk is dat mensen kunnen sterven in
een omgeving waar de eigen wensen leidend zijn. Voor mensen die eenzaam zijn en waar
geen naasten zijn om de laatste zorg op zich te nemen. Maar ook voor mensen die vanuit
eigen overtuiging kiezen om hun laatste levensfase in een hospice door te brengen en daar
te sterven onder waardige omstandigheden. Het feit dat de eigen wensen leidend zijn,
maakt dat er gelijkwaardigheid is tussen gasten/patiënten en werkers/zorgverleners.
Samenwerking
Eigenlijk zou een hospice een reguliere voorziening moeten zijn in heel Nederland met een
reguliere en continue financiering, maar zonder inhoudelijke bemoeienis van buiten.
Zeker nu de vergrijzing groter wordt en er steeds meer oudere mensen op zichzelf zijn
aangewezen. Als jury roepen we financiers en reguliere zorgverleners op om samen te
werken met burgers die het initiatief nemen om in hun eigen regio een hospice op te
zetten.
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Daadwerkelijke kanteling
Als alles gebaseerd is op de wensen en behoeften van gasten/patiënten, kun je spreken van
een voorziening waarbij de doelgroep bepalend is. Geen zorg van bovenaf, maar vanuit de
gast/patiënt. Geen schrijnende situaties van stervende mensen die afhankelijk zijn van wat
er voor hun beslist wordt, maar een mogelijkheid om in een waardige omgeving te
sterven.
Borging
Is uiteraard afhankelijk van huidige en toekomstige financiering en vrijwilligers.
Inmiddels zijn er 140 hospices in Nederland. De visie en methodiek zijn daarin geborgd.
Belangrijk is dat voldoende erkenning voor het belang van deze voorziening blijft, dat de
kwaliteit van de zorg gewaarborgd is en dat er structurele financiering komt.
Kort samengevat
Voor een samenleving is het onontbeerlijk dat er bevlogen en daadkrachtige mensen als
mevrouw Breider zijn. Haar inzet is zo inspirerend gebleken dat mensen die zij wellicht
zelf gerekruteerd heeft nu haar initiatief voortzetten.
De jury is onder de indruk van wat mevrouw Breider gedaan heeft en daadwerkelijk
heeft opgeroepen bij de mensen die zich nu inzetten voor hospice Veen en Wolden. Het
hospice is nog in de beginfase en er is nog voldoende werk om het voortbestaan verder
vorm te geven en te borgen. Met veel plezier hebben we deze overtuigende aanmelding
als eerbetoon aan een bijzondere vrouw, op de shortlist gezet.
Naschrift bestuur hospice Veen en Wolden:
De prijs is uiteindelijk naar iemand anders gegaan, maar het rapport is een oprecht
eerbetoon aan Tineke, daarom willen wij u dit niet onthouden.
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