Nieuwsbrief
Zomer 2020

Inmiddels is Hospice Lansingerland begonnen aan het tiende jaar van haar
bestaan. Ons Hospice is niet meer weg te denken uit Lansingerland en de regio
Oostland en Rotterdam-Noord. Hospice Lansingerland heeft inmiddels een
grote bekendheid opgebouwd en wordt enorm gewaardeerd.

Bekend maakt bemind!
De grote waardering voor ons Hospice is
vooral te danken aan het geweldige werk
dat het team van coördinatoren, vrijwil
ligers, de hospicearts en verpleegkundigen
dagelijks met elkaar verrichten. Maar de
grote bekendheid komt er natuurlijk niet
alleen van het goede werk. Een consequente
en gerichte communicatie draagt hier ook
sterk aan bij.
Communicatie van belang
Als Hospice willen wij er zijn en staan in
onze gemeente en regio. Een grote en
goede bekendheid is daarbij van belang.
Natuurlijk om voortdurend voldoende
gasten aan te trekken, maar ook omdat
wij grotendeels afhankelijk zijn van

voldoende vrijwilligers en financiële
bijdragen. Daar moeten wij, samen met
de Vrienden van Hospice Lansingerland,
natuurlijk aan blijven werken.
Hoe communiceren wij?
Allereerst begint alles met een goede
organisatie en team, de juiste dienstverlening en voorzieningen, tevreden
gasten en familieleden. Aan deze zaken
wordt vanaf de start hard gewerkt en
daar kunnen wij met elkaar trots op zijn.
Hoe er verder gecommuniceerd wordt
over Hospice Lansingerland is deels
spontaan en maar ook deels te plannen.
Spontaan en ongepland wordt over
Hospice Lansingerland gecommuniceerd

door gasten, familie, medewerkers,
besturen, maar ook door de media en het
algemene publiek. Voor een deel hebben wij
de communicatie zelf in de hand waarbij we
bepalen welke informatie en boodschappen
wij over ons Hospice (willen) delen en actief
naar buiten brengen.
Lees meer op pagina 2
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Hoewel dit lastig blijft, omdat wij dit als
Hospice niet altijd in de hand hebben.
De communicatietaak ligt primair bij de
coördinatoren, maar ook is hiervoor in
het bestuur een bestuurslid speciaal voor
deze taak aangesteld.
Coördinator Brigitte de Jong en bestuurslid
(van 2012-2020) Paul Ras (58) hebben de
afgelopen 8 jaar actief en gericht gewerkt
aan een consequente en voortdurende
communicatie, zowel intern binnen het
Hospice als extern, dus naar buiten toe.
Extern richt Hospice Lansingerland zich
op een groot aantal doelgroepen, zoals de
direct betrokkenen, politiek-maatschappelijke organisaties, financiële en
commerciële instanties, ziekenhuizen &
zorginstellingen en natuurlijk het algemene
publiek in de gemeente en de regio.
Communicatie-aanpak
Aan de basis van onze communicatie staat
de missie van Hospice Lansingerland:
“Hospice Lansingerland biedt ongeneeslijk
zieke mensen de mogelijkheid hun laatste
levensfase volwaardig te leven”, waarbij wij
jaarlijks minimaal 75 gasten van dienst
willen zijn op basis van de 7 kamers.
Inmiddels werken wij volgens ons

2e driejaren communicatieplan, namelijk
2019-2021. Hierin is de basis van onze
aanpak vastgelegd.

De communicatiedoelen zijn
heel helder en drieledig:
1. Hospice binnen de regio positioneren als belangrijke voorziening.
2. Hospice positioneren als deskundig in palliatief terminale zorg.
3. Bekendmaken van de noodzaak
van voldoende vrijwilligers &
financiële bijdragen.

Wat wij concreet doen
De actieve communicatie bestaat uit een
mix van middelen en activiteiten. Zo zijn
natuurlijk onze naam en logo de basis voor
een eenduidige herkenning. Deze zijn niet
alleen terug te vinden op en in ons gebouw,
maar ook op onze basis communicatiebron
de website www.hospicelansingerland.nl.
De website is een belangrijke vaste open
bare informatiebron, waar alle belangrijke
zaken over het Hospice zijn terug te vinden

en worden gecommuniceerd. Potentiële
gasten, familieleden, geïnteresseerden voor
vrijwilligerswerk, mensen die iets over ons
Hospice willen weten en iedereen die wil
doneren kunnen hier 24/7 terecht. Voor
onze wekelijkse actuele communicatie over
het reilen en zeilen binnen het Hospice,
wordt onze Facebookpagina ‘Hospice
Lansingerland’ actief onderhouden.
De afgelopen jaren is de communicatie
verder geprofessionaliseerd en worden
hiervoor ook externe experts ingehuurd,
zoals voor ontwerpen, tekstschrijven, social
media en dergelijke.
Naast de website en social media als vaste
basiscommunicatie, bestaat de externe
communicatie van Hospice Lansingerland
uit een groot aantal regelmatig terug
kerende activiteiten, zoals reguliere
contacten en overleggen, presentaties op
locatie, kennisuitwisselingen, mailingen,
deelname aan evenementen, artikelen en
persberichten naar de lokale media.
In de loop der jaren zijn veel communicatie
middelen ontwikkeld. Diverse materialen en
middelen zijn momenteel beschikbaar en
kunnen worden ingezet naast de website en
social media.
Zo hebben we in 2015 een film laten maken
“Een dag uit het leven van een gast”, jaarlijks
geven we 2 nieuwsbrieven uit, er is een
PowerPoint presentatie Algemeen Hospice,
er zijn diverse brochures en flyers, regelmatige persberichten, een weggevertje,
marktkraam, rolbanners, collectebussen,
het starterspakket vrijwilligers en bestuursleden en een beamer & laptop voor
presentaties.
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Fondenswerving
De communicatie is ook van groot belang voor de fondsenwer
ving, want tenslotte zijn voor een flink deel van de jaarlijkse
onkosten bijdragen van sponsoren en donaties hard nodig.
Dankzij de actieve Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland
lukt dit ieder jaar heel goed. De communicatie door en over
Hospice Lansingerland is ook hiervoor van groot belang.
Met de Vriendenstichting wordt daarom nauw samengewerkt
in de communicatie.
Social media essentieel
ZZP’er Kirsten Ras (20) verzorgt wekelijks de social media voor
Hospice Lansingerland. Kirsten: “Zelf behoor ik tot de leeftijds
groep Generatie Z, wat inhoudt dat ik ben opgegroeid met
internet en ook social media. Uit ervaring kan ik zeggen dat social
media niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven en wat
deze kan betekenen. Zelf werk ik ook veel met Instagram, maar
voor het Hospice is Facebook ook erg zinvol.”

Dank je wel Paul!
Langs deze weg bedanken het Bestuur van Stichting Hospice
Lansingerland, en coördinatoren Letty van Velsen en
Brigitte de Jong Paul Ras voor zijn inzet voor ons hospice.
Helaas zit de bestuurlijke termijn van acht jaar voor Paul erop
en zal hij afscheid moeten nemen van onze mooie ploeg mensen.
Zowel in zijn aansluiting bij de mensen ‘op de werkvloer’ als bij de
beleidsmatig aansturing van het hospice binnen het bestuur
heeft Paul een belangrijke rol gespeeld.

Als Hospice communiceren wij met vaste regelmaat allerlei
wetenswaardigheden over het reilen en zeilen van het Hospice.
Zo worden er berichten gedeeld over de vrijwilligers, wanneer
er een donatie ontvangen is, maar ook wanneer de jaarlijkse
snoeibeurt is uitgevoerd. Op deze manier wordt men op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het Hospice en
bouwen wij een steeds grotere vaste groep volgers op, die
meehelpt aan de bekendheid van Hospice Lansingerland.

Met passie, kennis van communicatie en inspiratie heeft
Paul ervoor gezorgd dat de communicatie en PR in en over het
hospice professioneel is ingebed. Ook het beleid op de korte,
middellange en langere termijn in de vorm van het meerjaren
plan communicatie is door Paul geïnitieerd en uitgewerkt.
De moderne social media heeft een impuls gekregen en tot
twee keer toe is onze website herzien en aangepast.
Wij wensen Paul heel veel succes bij nieuwe vrijwilligersfuncties,
die Paul zonder twijfel zal aangaan. Het vrijwilligerswerk zit ook
bij Paul in het bloed.
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Ook bij ons hospice had en heeft
het coronavirus grote gevolgen.
Sinds maart van dit jaar is de wereld om ons heen rigoureus veranderd. Het begon

Aangepaste bezoekregeling

met het door de Minister President afraden van handen schudden en hygiëneregels

Vanaf dag één werden gasten, voorafgaand aan opname in het hospice getest
in het ziekenhuis of in de thuissituatie.
Dat leverde louter negatieve testresultaten,
dus geen corona op. Vanaf het begin van
de uitbraak verzoeken wij alle bezoekers
binnen anderhalve meter van een
persoon en in de algemene ruimtes een
mondkapje te dragen.

goed in acht nemen. Al binnen veertien dagen werd dit uitgebreid naar volledige
sluiting van onder meer horecagelegenheden, musea, theaters en verpleeghuizen.
Al binnen veertien dagen werd dit uitgebreid
naar volledige sluiting van onder meer
horecagelegenheden, musea, theaters en
verpleeghuizen. En ook strikte omgangs
regels in winkels en de openbare ruimte.
De coördinatoren van Lansingerland
speelden snel in op de nieuwe werkelijkheid
en bespraken met het bestuur de door
hen voorgestelde beleidsaanpassingen.
Er moest immers alles aan gedaan worden
om te voorkomen dat bij ons in huis iemand

besmet zou worden. Dat gold en geldt voor
zowel onze gasten, de vrijwilligers, het
verpleegkundig personeel en de eigen
medewerkers. Primair natuurlijk vanwege
het belang van de gezondheid van al deze
betrokkenen. Maar we liepen bij een
besmetting ook het risico dat de dienst
verlening in ons hospice tijdelijk gestaakt
zou moeten worden. Het zijn zaken waar je
liever niet aan denkt, maar die je niet kunt
uitsluiten.

Ook in de woonkamer houden de vrijwilligers 1,5 meter afstand van elkaar.
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De bezoekersregeling werd aangepast.
Per kamer mochten er de eerste weken
maximaal twee personen naar binnen,
en niet langer dan een uur. Dat was voor
veel gasten en hun bezoek best wennen.
Maar er was toch vooral begrip voor die

ERVARING VAN EEN
VRIJWILLIGER

maatregel. Men was blij dat ze ondanks
het virus hier toch nog langs mochten
komen. Al was dat maar voor een uurtje.
Wij hebben ons gevoel gevolgd en
meteen na de uitbraak preventief voor
het dragen van mondkapjes gekozen.
Inmiddels is de bezoekersregeling
enigszins aangepast. Ook de nieuwe
afspraken met gasten en familie zijn erg
belangrijk. Bezoek is nu de hele dag
mogelijk. Maar alleen op de kamer of in
de tuin. Mondkapje en handen wassen
blijven verplicht.
Nu de ergste gevolgen van de eerste
coronagolf achter ons liggen prijzen we
ons gelukkig dat zich tot op heden geen
besmetting in ons huis heeft voorgedaan.
We hebben de volledige zorg naar onze
gasten tot op heden gelukkig kunnen
voortzetten!
Een klein aantal vrijwilligers moest om
volstrekt begrijpelijke redenen hun werk
tijdelijk onderbreken. De overgrote
meerderheid kon blijven komen en maakt
zich met onveranderde inzet dienstbaar
voor de gasten die aan hun zorg zijn
toevertrouwd.

De vrijwilligers Els en Ellemieke aan
het werk met de verplichte bescherming.

Verpleegkundigen Karin en Sacha
nemen de orchideeën in ontvangst.
De vrijwilligers leveren van dag tot dag
een onschatbare bijdrage aan een
ongestoord verblijf
Het bestuur van Hospice Lansingerland
heeft ook haar dank uitgesproken voor al
de belangeloze inzet door onze vrijwil
ligers. Wij hopen en wensen dat ook de
komende tijd de zorg vanuit ons hospice
ongestoord verleend zal kunnen blijven.
Het Hospice is een stukje van het leven
van onze vrijwilligers.
Het virus is helaas nog niet verdwenen,
dus het naleven van de afgesproken
maatregelen blijft van belang. ‘Tijdens de
corona periode ontvingen wij veel blijken
van medeleven en dank voor de inzet
door onze vrijwilligers en het verpleeg
kundig personeel. Orchideeën, plantjes,
taart en ander lekkers werden, door voor
ons vaak onbekenden, bij de deur
afgeleverd met de vraag of we dit wilden
verdelen. Hiermee wilden bedrijven en
particulieren hun dank uitspreken voor
onze inzet. Deze blijken zijn heel erg
gewaardeerd!
Met dank aan De Heraut die dit artikel
heeft geschreven, als bewerking van een
artikel dat eerder in De Heraut is verschenen.

Mijn eerste ervaring met een mondkapje bij een
bezoeker: ...de voordeurbel ging en wij hadden
net de instructie gekregen ‘bezoek handen
wassen en mondkapje op’. Dus ik vroeg aan het
bezoek ‘wilt u uw handen wassen en een
mondkapje op doen’. Maar wat deed meneer?
Het mondkapje alleen over zijn neus. Hij zei ‘het
is ook zo’n klein ding’ ...ik moest me inhouden
om niet in lachen uit te barsten met deze lieve
man, want wist hij veel dat je een mondkapje
ook uit kan trekken zodat hij ook over zijn mond
zou passen. Ik heb het hem netjes verteld en er
daarna nog om gelachen.
Zeker in begin van de coronatijd was raar,
omdat er geen bezoek mocht komen en de
onzekerheid wat het virus was en wat het zou
gaan doen. Geen bezoek. Ik heb dat erg gemist.
Zo zelfs dat ik op vrijdagavond toen het bezoek
gelukkig weer mocht komen en de voordeurbel
ging en ik aan mijn collega vroeg ‘wie komt er
nu nog? De arts?’ Nee, het was bezoek en ik
moest er ook weer aan wennen. En wat ik zeker
heb gemerkt is de saamhorigheid en het grote
hart voor het hospice. Zelfs zo dat ik het op een
gegeven moment met een collega-vrijwilliger
erover had: stel je voor dat we door het virus
niet meer heen en weer kunnen naar huis maar
in het hospice moeten blijven? Mijn collega zei
zonder zonder aarzelen: ‘dan blijven wij in het
hospice. Boven kunnen we zo bedden maken.’
Door onzekerheid, regels en alles wat je hoort
was er soms ook onrust maar door de
standvastigheid van de coördinatoren was dat
snel onder controle.
Groetjes

Astrid
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Nieuws van de Vrienden
Nieuwe bestuursleden
Het bestuur van de Vrienden heeft in 2020 twee
nieuwe bestuursleden verwelkomd: Evert Janssen en
Roelie Schipperus. Ze stellen zich voor.

Roelie

Evert
Sinds enige tijd maak ik
deel uit van het bestuur
van de Vrienden. Hierbij een
korte introductie van mezelf.
Ik ben Evert Janssen, echtgenoot van Marieke en vader van
drie dochters van 20, 18 en 14. Wij wonen ruim 12 jaar in
Berkel en Rodenrijs aan de Noordeindseweg; we hebben nog
nooit ergens zo lang gewoond en als het aan mijn vrouw en mij
ligt gaan we voorlopig nog niet weg. Onze dochters denken daar
anders over. De oudste woont in Maastricht, de middelste gaat
na de zomer in Twente wonen. De jongste woont gelukkig nog
een paar jaar thuis.
Sinds ruim zes jaar werk ik bij Pameijer in Rotterdam, alwaar ik
probeer alles wat met ICT te maken heeft in goede banen te
leiden, zodat onze zorgverleners kwetsbare burgers optimaal
kunnen ondersteunen.Inmiddels voel ik me thuis in Lansinger
land. Daarom ben ik een aantal jaren actief geweest bij de
hockeyclub in Berkel en Rodenrijs en in de MR en de OR van de
basisschool en middelbare school. Ik hoop de komende jaren te
kunnen helpen om het succes van de Vrienden te continueren.
Wellicht komen we elkaar een keer tegen op het hospice of bij
een van de evenementen die we organiseren.
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Eind 2019 vroeg Annette Docter
mij of ik haar plaats in het
bestuur wilde innemen en dat leek mij prachtig werk. In januari
kwam ik, na een dagje meelopen met de vrijwilligers, al snel tot de
conclusie dat mijn “ja” aan Annette op zijn plaats is geweest.
Ik stel mij graag even voor. Samen met Piet ben ik zo’n veertig
jaar geleden in Berkel en Rodenrijs komen wonen. Ik werk als
zelfstandig management ondersteuner vanuit mijn eigen bureau.
Dat is heel divers werk. Vaak doe ik interim opdrachten waarin ik
bijvoorbeeld een secretariaat opnieuw opzet, vergaderingen
notuleer of projecten begeleid. Het is erg leuk om op zo’n manier
in de keuken van een organisatie te kunnen kijken, en ook af en
toe in de organisatorische pannetjes te roeren. Daarnaast
heb ik een paar opdrachtgevers waar ik al jaren voor werk.
De afwisseling die dit werk mij brengt, bevalt prima.
Naast mijn bureau doe ik vrijwilligerswerk. Vaak in de kerk
waarvan ik lid ben, maar ook wel op andere terreinen. Zo ben
ik bijvoorbeeld vrijwillige fotograaf bij een organisatie in
Lansingerland. Fotografie is mijn grootste hobby, daar kun je me
echt voor wakker maken. Landschappen, architectuur, maar
vooral ook mensen. Ik kan ontzettend blij worden als iemand een
foto ziet die ik gemaakt heb en zegt “ja! zo is hij of zij precies!”.
In het bestuur van de Vrienden ben ik naast algemene
bestuurstaken vooral bezig met de communicatie en bij
vergaderingen verzorg ik de notulen. Ik wil graag de komende
tijd mijn steentje bijdragen bij de Vrienden en zo het hospice
tot steun zijn.

Op de foto: het bestuur in 2020
vlnr: Evert Janssen, Ineke Ravestein,
Roelie Schipperus, Carolien Rietveld,
Yvonne Wolf, Eduard van Gijzen

Tuinhuis
De meeste gasten in het hospice hebben
regelmatig de behoefte om zich even met
familie, de arts of ander bezoek, terug te
trekken. Even tijd voor een persoonlijk
gesprek of voor bezinning. Nog even contact
met wie je lief is. Oorspronkelijk was daar
voldoende ruimte voor maar nadat het
aantal kamers is uitgebreid van 5 naar 7 is
dat veranderd. Meer kamers, maar minder
ruimte voor de gasten om even op zichzelf
te zijn. Soms was het wel mogelijk om een
rustige plek in de tuin op te zoeken,
maar dat kon niet altijd. Al enige tijd werd
gezocht naar een oplossing. Die oplossing is
gevonden: in de tuin is een tuinhuis gezet.
De Vrienden hebben het tuinhuis bekostigd
uit de grotere of kleinere donaties ter

gelegenheid van bijvoorbeeld verjaardagen,
jubilea enzovoorts. De inrichting van het
tuinhuis is geschonken door woningin
richting De Berckelaer.

Blaasscanner

Donatie Wereldwinkel

De verpleegkundigen en hospice-arts
hadden de wens uitgesproken om een
blaasscanner kunnen gebruiken. Dit is
een apparaat waarmee de blaasinhoud
gemeten kan worden.

De Vrienden ontvangen regelmatig
donaties. Sommige gevers willen niet in
de Nieuwsbrief vermeld worden, andere
noemen we hier graag even. Een bijzondere
donatie die we recent ontvingen is het
mooie bedrag van € 3.000. Deze gift
komt van een van de Wereldwinkels in
Lansingerland. De vrijwilligers van de
Wereldwinkel mochten een bedrag
besteden en kozen gezamenlijk voor het
hospice. Beste Wereldwinkelaars: heel
hartelijk dank!

De scanner is een klein en praktisch
apparaat. Het wordt zeer regelmatig
gebruikt en de verpleegkundigen zijn er
erg blij mee omdat het comfort van gasten
hierdoor kan verbeteren. Het apparaat is
een welkome aanvulling op de basisuit
rusting die het hospice in huis heeft.
De aanschaf is mede mogelijk gemaakt
door een mooie bijdrage van Fundament
Advies uit Bergschenhoek, en de Ride for
the Roses.
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Nieuwe blokhut
Nadat het hospice in 2016 is uitgebreid van
vijf naar zeven kamers bleek het soms lastig
voldoende rustige ruimte te vinden. Naasten
van onze gasten willen zich af en toe met
hun familielid of vriend kunnen terugtrekken
om even met elkaar alleen te zijn. Ook een
gesprek door de hospice-arts,
verpleegkundigen of coördinatoren kon
soms noodgedwongen niet in alle rust
gevoerd worden.
Al langere tijd is er behoefte aan een aparte
rustige plek. In de zomer is er vaak nog wel
een rustig hoekje in de heerlijke tuin te
vinden, maar bij iets minder lekker weer is, is
de tuin vaak geen optie.
Na verschillende mogelijkheden te hebben
overwogen en onderzocht, zoals een te dure
serre-aanbouw, is het idee ontstaan een
mooi houten tuinhuisje te laten plaatsen.
Regelmatig krijgen we mooie blijken van
dank van nabestaanden in de vorm van een
gift of denken mensen aan ons als ze een
jubileum vieren of jarig zijn geweest. Dankzij
al deze giften en de Vrienden hebben we het
tuinhuis kunnen realiseren. Een knusse
ruimte, waarin wij en onze gasten, ook met
inachtneming van de 1,5 meter, gelegenheid
hebben rustig en in privacy een gesprek te
voeren of zich even terug te trekken.
Maar ook dankzij de Berckelaer die heeft
gezorgd voor de inrichting en Toon van Dijk
voor de bestrating. Dankzij veel mooie
donaties en de inzet van Leo, onze
vrijwilliger, en Brenda die de styling van
inrichting voor rekening nam, is het tuinhuis
onlangs gerealiseerd en geopend.
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Ervaringen van vrijwilligers in Coronatijd
Begin maart begon het besef langzaam door te
dringen, er is wat aan de hand! Alle vrijwilligers
werden voor hun dienst opgebeld met de vraag
“zie je het echt wel zitten om te komen werken?”
Er kwamen Corona updates, dozen vol met
mondkapjes werden neergezet, bezoek mocht
nog maar zeer beperkt komen en onze taken
veranderden drastisch. I.p.v. kopjes koffie
rondbrengen en een luisterend oor bieden aan
naasten, liepen we nu met de Dettol-fles en een
doekje rond om deurknoppen schoon te maken.
Zelf heb ik als heel positief ervaren dat vanaf het
begin alles heel serieus werd genomen. Ikzelf heb
me in het hospice geen moment onveilig gevoeld.
Wat ook opviel was de enorme saamhorigheid.
Als er een dienst openviel omdat iemand zich niet
lekker voelde of het niet aandurfde om te komen,
werd die binnen zeer korte tijd opgevuld. Er was
begrip en grote collegialiteit. We weten niet hoe
het verder zal gaan, corona zal nog wel even
blijven ben ik bang, maar met elkaar houden we
ons mooie hospice toch maar mooi draaiende!
En Letty en Brigitte; heel veel wijsheid
toegewenst bij alle, soms niet eenvoudige,
beslissingen!

Eindelijk gisteren weer gewerkt na ruim twee maanden. Het was zo fijn en
voor de dingen die ik niet meer wist werd ik door Annie bijgepraat en geholpen.
Toch heb ik geen spijt van die twee maanden thuis. Het gaf mijn partner Sjoerd
toch wat rust. De assistente van de huisarts gaf ook het advies om even te
stoppen met mijn vrijwilligerswerk in het hospice i.v.m. Sjoerd die toch wel in de
gevarengroep zit. Maar nu hij zelf ook weer naar Cardio Fit gaat vond ik dat ik ook
wel weer kon beginnen. Heb het wel gemist en vind het fijn dat ik er nu weer bij
hoor. Lieve groet,

Ciska

Henny

Margriet
Ik vond het heel fijn om in deze periode in het hospice te zijn. Ik voelde me erg veilig
door de maatregelen die er genomen zijn. Mijn zoon Stefan had liever gezien dat ik
me zou uitroosteren. Ik heb met hem afgesproken dat ik dat zou doen als het voor
mij anders ging voelen. Dat is dus niet gebeurd. Vandaar dat ik ben gebleven om
mijn diensten te draaien.

Sonja
Nog meer dan anders voelde ik in deze weken saamhorigheid. Samen aan de slag
om in deze tijd zo goed mogelijk voor onze gasten en elkaar te zorgen met een
beetje passen en vooral meten(!). Leren om te gaan met de beperkingen die er bij
horen in deze coronatijd met wat humor en veel respect voor ons hele team.

Mooi gebaar van Bibliotheek Oostland
De boekenclub van het hospice verzorgt elke drie maanden
de aanschaf van nieuwe boeken, die wij van Bibliotheek
Oostland drie maanden in bruikleen krijgen, met als doel
recent uitgekomen titels voor vrijwilligers, verpleegkundigen,
maar ook voor gasten en hun naasten aan te bieden.
Onlangs heeft de directie van Bibliotheek Oostland besloten
dat wij de komende tijd weer van deze prachtige voorziening

gebruik mogen maken. We krijgen standaard tien boeken per
keer. Dit blijft zo, met dit verschil dat wij na afloop van de
leentermijn van drie maanden nog maar acht van de tien boeken
in hoeven te leveren. Dat zijn de boeken die de bibliotheek dan in
de eigen collectie opneemt en de overige twee zijn boeken
mogen wij in onze boekenkast houden voor gasten, naasten,
verpleegkundigen en vrijwilligers.
9

Nieuws van het bestuur
Cijfers 2019

Door Wim Joosse, Penningmeester Stichting Hospice Lansingerland
Het jaar 2019 hebben wij afgesloten met een positief exploitatie-resultaat
van € 15.352 (2018: € 9.710 positief). Naast de vaste bijdrage heeft de
Stichting Vrienden van het Hospice in 2019 een bedrag van € 26.489
bijgedragen voor zogenaamde ‘geoormerkte’ investeringen. Dit betreft
sponsorbijdragen waarvoor specifieke aankopen zoals bedden, klokken en
tv’s zijn gedaan.
Ook het jaar 2020 zien we vol vertrouwen tegemoet. Voor 2020 is een
positief exploitatieresultaat begroot van ongeveer € 25.000. Net als
voorgaande jaren willen wij als Bestuur Stichting Hospice Lansingerland
iedereen die bij het Hospice betrokken is bedanken. Wij kijken tevreden
terug op het afgelopen jaar en willen de coördinatoren, vrijwilligers, hospice
arts,
verplegend personeel, sponsors en iedereen die zich voor het Hospice
heeft ingezet bedanken.

Colofon:

Oplage

500 stuks gedrukt en 500 stuks online

Tekst en redactie

Paul Ras, Hetty Weenk,
Roelie Schipperus, Brigitte de Jong

Vormgeving en lay-out

Marthy Mourits, Brand Matters Creatives

Adresgegevens

Hospice Lansingerland
Burgemeester Van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek
Telefoon (010) 524 10 90 / Fax (010) 521 03 75
coordinator@hospicelansingerland.nl
www.hospicelansingerland.nl
Wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst
digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar:
coordinator@hospicelansingerland
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Terugblik eerste half jaar 2020

Door Frans van Schaik, Voorzitter Stichting Hospice Lansingerland
De afgelopen maanden zijn hectisch en spannend geweest voor het hospice.
Net als alle andere zorginstellingen in Nederland is ook ons hospice
geconfronteerd geweest met de gevolgen van het coronavirus. Dit stelde
het hospice voor een dilemma. Enerzijds is een hospice er om mensen een
waardige laatste levensfase te geven, die zo veel mogelijk overeenkomt met
de thuissituatie. Anderzijds is er een verantwoordelijkheid voor de gezond
heid van de gasten, de bezoekers, de vrijwilligers en verpleegkundigen en
ons eigen personeel. Dankzij zorgvuldig beleid van de coordinatoren zijn wij
er in geslaagd een weg te vinden om zowel beperkt contact tussen onze in
de laatse levensfase verkerende gasten en hun naasten te verzekeren,
zonder de veiligheid en de gezondheid van anderen in gevaar te brengen.
Het bestuur is de coordinatoren, de hospicearts, de verpleegkundigen en de
vrijwilligers buitengewoon erkentelijk voor de inzet die zij getoond hebben.
Het was ook hartverwarmend om te zien dat mede dankzij een bijdrage van
de Vrienden van het hospice voldoende beschermingsmiddelen konden
worden ingekocht. Laten wij hopen dat de coronaproblematiek op het
moment van het verschijnen van deze nieuwsbrief over zijn hoogtepunt
heen is. Inmiddels heeft het hospice veel ervaring opgedaan, en is een
draaiboek opgesteld voor het geval wij in de toekomst toch nog met de
coronaproblematiek worden geconfronteerd. Uitgangspunt zal daarbij
blijven dat wij zo lang mogelijk palliatieve zorg zullen blijven verstrekken.

Naam

Plak hier
een postzegel

Adres
Postcode / Woonplaats
Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland

Telefoon

Burgemeester Van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek

E-mail
Rekeningnummer

Handtekening

Wilt u ons ook steunen?
Hospice Lansingerland draait gedeeltelijk op subsidie van
de overheid. Naast deze subsidie is het hospice financieel
afhankelijk van vergoedingen door zorgverzekeraars, eigen
bijdragen van de gasten, donaties, giften en sponsoring.
Als u het hospice ook een warm hart toedraagt, kunt u
ons financieel steunen door een bedrag over te maken op
NL78 RABO 0156175053 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice
Lansingerland.

NIEUW: u kunt ons nu makkelijke steunen direct via de
website met een handige, snelle & veilige doneerknop’.
U kunt ons ook structureel steunen door Vriend te worden van
het hospice of lid te worden van de Club van 100. Maak gebruik
van de Vriendenkaart onderaan deze pagina!

De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland
Uw financiële bijdrage komt terecht bij de Stichting Vrienden
van Hospice Lansingerland. Zij zet zich in om geld en andere
middelen in te zamelen voor het hospice. Onder meer door het
werven van fondsen en donateurs, het organiseren van evene
menten en het uitvoeren van pr-activiteiten. De Stichting
Vrienden van Hospice Lansingerland is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dat is een belangrijke voorwaarde
voor de aftrekbaarheid van uw giften en de vrijstelling van
erfbelasting voor legaten.
Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden
om het hospice te steunen? Stuur dan een mail naar
vrienden@hospicelansingerland.nl. We nemen zo spoedig
mogelijk contact met u op.

Vriendenkaart
Hierbij meld ik mij aan als:
Vriend van Hospice Lansingerland

Lid van de Club van 100

Tot wederopzegging machtig ik Stichting Vrienden
van Hospice Lansingerland tot een jaarlijkse afschrijving
van € ………… (minimaal € 25).

Tot wederopzegging machtig ik Stichting
Vrienden van Hospice Lansingerland tot
een jaarlijkse afschrijving van € 100.

Ik ontvang graag een door notariskantoor Nouwen
Notarissen te Bergschenhoek verstrekt formulier voor
periodieke schenkingen.

Ik ontvang graag meer informatie over de
diverse sponsorpakketten. Wilt u contact
met mij opnemen?

Ik wil een legaat opnemen in mijn testament. Notariskantoor Nouwen Notarissen mag contact met mij opnemen.

