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Nieuwsbrief nr. 20 –  juli 2018 

 
Eindredactie: Ruurd Brekveld, secretaris. 
Reacties kunt u mailen naar: info@tinekebreiderhuis.nl 

 
 

 Voorwoord  en oproep 
De vorige nieuwsbrief verscheen in februari 2018. In het jaar daarvoor verscheen bijna maandelijks 
een nieuwsbrief. Was er in de afgelopen vijf maanden dan niets te melden? Het is maar hoe je het 
bekijkt. Voordat het hospice op 18 december 2017 zijn activiteiten begon, was de nieuwsbrief 
bedoeld om vrijwilligers en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met 
betrekking tot de realisatie van het hospice. Het was aanvankelijk ons enige middel om met name 
de vrijwilligers – zonder hun inzet kan een hospice immers niet functioneren – te informeren of, 
wanneer en hoe het hospice zijn deuren zou gaan openen. Inmiddels worden de vrijwilligers via 
een gesloten informatiesysteem (de zogeheten “hospicemanager”) dagelijks op de hoogte 
gehouden van nieuwtjes en feitjes. Ook Facebook wordt veelvuldig gebruik om berichten te delen. 
De nieuwsbrief – deze nieuwsbrief – krijgt daarmee een meer algemene informatiefunctie naar de 
buitenwacht toe. Elke nieuwsbrief wordt gepubliceerd op de website, zodat iedereen die daar 
belangstelling voor heeft er kennis van kan nemen. Hij zal daarom tenminste nog twee keer per 
jaar verschijnen (voor het zomerreces en voor het kerstreces) of zoveel vaker indien er 
vermeldenswaardige zaken zijn.  
Wat het bestuur betreft biedt de nieuwsbrief ook de ruimte voor vrijwilligers en belangstellenden 
om via dit medium zaken met elkaar te delen. Lieve, leuke, verdrietige gebeurtenissen die het 
waard zijn om door anderen gelezen te worden. Mocht u een (klein) stukje willen schrijven? Stuur 
dit op naar de redactie: info@tinekebreiderhuis.nl. 
 

 Van de bestuurstafel: vertrek Sikke Dijkstra en Marian Kruit 
Begin dit jaar deelden de bestuursleden Sikke Dijkstra en Marian Kruit mee dat nu het hospice een 
feit was, zij wilden terugtreden als bestuurslid. Beiden waren gelijktijdig in april 2013 toegetreden 
tot het bestuur. Bijna vijf jaren lang hebben zij “getrokken en geduwd” om het hospice op te richten. 
Sikke was de bouwkundige binnen het bestuur en heeft naast het bestuurlijke werk van het 
hospice met name de laatste zes maanden van 2017 zeer veel tijd gestoken in de verbouwing van 
het pand aan de Semmelweislaan. Hij stond bijna letterlijk “met zijn laarzen in de modder”. Marian 
was de afgelopen jaren het bestuurlijke geweten. Zowel Sikke als Marian hebben meer interesses 
en willen daar hun vrije tijd aan gaan besteden. Het bestuur respecteert hun beslissing en denkt 
met veel waardering terug aan hun bijdragen. In maart 2018 is op gepaste wijze afscheid genomen 
van Sikke en Marian. Toch is het bestuur het gelukt om Marian te blijven betrekken bij het hospice: 
de statuten scheppen de mogelijkheid om adviseurs te benoemen. Marian gaat daarom na haar 
beëindiging als bestuurslid verder als juridisch adviseur van het hospice. 
 

 Hospice voorziet in een behoefte 
Op 18 juni 2018, op de dag af een half jaar na het in gebruik nemen van het hospice, mochten wij 
al 21 gasten ontvangen. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief (eerste week juli) staat de teller op 
22 gasten. De eind 2017 opgestelde begroting voor 2018 ging uit van 16 gasten voor het hele jaar 
2018. De drie gastenkamers zijn meerdere malen alle drie gelijktijdig bezet geweest. Het bestuur is 
dankbaar dat er reeds zoveel gasten gebruik hebben gemaakt van het hospice. 
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Hieronder is een overzicht gemaakt van de herkomst van de gasten (per gemeente). Uiteraard 
komen de meesten uit Stadskanaal waar het hospice gevestigd is, maar uiteindelijk voorziet het 
hospice in een behoefte van de hele regio. 
 
Stadskanaal  10 

Westerwolde  4 

Pekela   2 

Veendam  2 

Midden-Groningen 2 

Oldambt  1 

Borger-Odoorn 1 

Totaal   22 

 

 Vrijwilligers. 
Zonder vrijwilligers geen hospice. Er zijn inmiddels ruim 70 opgeleide vrijwilligers. Schijnbaar 
moeiteloos zorgen zij er voor dat alle dienstroosters gevuld worden. Op 7 juni 2018 is in de 
achtertuin van één van de vrijwilligers voor alle vrijwilligers, aan het hospice gelieerde 
medewerkers van Meander, de coördinatoren en het bestuur een barbecue georganiseerd. Zo 
konden we elkaar in een andere setting spreken. Of soms voor het eerst kennis maken met elkaar. 
De barbecue was zeer geslaagd en heeft bijgedragen aan de saamhorigheid (voor zover nog 
nodig).  
 

 Optimalisering van het hospice 
De financiën staan het toe dat een lang gekoesterde wens gerealiseerd kan gaan worden: een 
overkapping bij de woonkamer, zodat gasten met bed en al naar buiten gereden kunnen worden 
en buiten kunnen verblijven. Het streven is om deze zomer de werkzaamheden gereed te hebben, 
zodat het stallen van het bed buiten bij de ingang voor gasten die een luchtje willen scheppen (zie 
foto hieronder) tot het verleden gaat horen. 
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 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Ook het hospice ontkomt er niet aan. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van kracht geworden. In de praktijk verandert er niet veel: Hospice Veen 
en Wolden hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gasten, 
vrijwilligers, personeel en andere relaties. Net als voorheen worden persoonlijke gegevens dan ook 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Door het bestuur zijn de noodzakelijke 
privacyreglementen vastgesteld. Voor wie meer wil weten, verwijzen we naar de website waar ze 
gepubliceerd zijn. 
 

 AED (Automatische Externe Defribilator) 
In samenwerking met Lentis is in mei 2018 een AED aangeschaft. De AED is voorzien van een 
buitenkast en is opgehangen aan de buitenmuur bij de ingang van het hospice. Hiermee is de AED 
beschikbaar voor algemeen gebruik. Alle vrijwilligers zijn bereid gevonden om een reanimatie / 
AED training te gaan volgen onder leiding van Boven reanimatie training en advies. Voor de 
zomervakantie hebben alle vrijwilligers de training afgerond. 
 

 Oproep nieuwe vrijwilligers 
Last but not least: er is altijd natuurlijk verloop bij de vrijwilligers. Dat betekent dat we nog altijd 
nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken. Wilt u op een zinvolle wijze invulling geven aan uw vrije tijd 
en betekenis geven aan deze laatste levensfase van mensen door er  eenvoudigweg “te zijn”, kijk 
dan eens op onze website voor nadere informatie en meld u aan als vrijwilliger. Schroom niet om 
telefonisch contact met ons op te nemen om antwoord te krijgen op uw eventuele vragen. Zie: 
www.tinekebreiderhuis.nl. 
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