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Het jaar begon ook dit keer met een goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers, 

hulpverleners van Icare, hulp vanuit TSN en de leden van de beide besturen. Vanuit enkele 

vrijwilligers kwam een puzzelspel waarbij getest werd wat een ieder wist van het hospice en zijn 
nieuwsbrief. Een leuke manier om met elkaar over het hospice te praten over wat er zoal gebeurt in 

het hospice. 
 

Inmiddels is het traditie geworden dat met NL Doet de fractie van de PvdA en een aantal leden van 
Soroptimistclub Emmen het huis en de tuin een flinke beurt geven. 

Binnenshuis werd er flink gestoft en gestofzuigd, een soort voorjaarsschoonmaak op die plekken waar 

de huishoudelijke hulp van TSN gewoonlijk niet aan toe komt. 
Het aantal uren huishoudelijke hulp is zoals het jaar eerder in overleg met de drie gemeenten 

vastgesteld, gebleven op 12 uur per week. 
De ‘werkgroep tuin’ en de mensen van Buurtsupport zijn actief in de tuin. Hij ziet er steeds fraaier uit. 

 

Door de vrijwilligers en coördinatoren van de VTZD, is ook dit jaar weer een herdenkingsdienst 
georganiseerd. Helaas was er vanuit de nabestaanden van de overleden gasten te weinig 

belangstelling om deze herdenkingsdienst door te laten gaan. 
 

In 2014 hebben wij 28 gasten mogen verzorgen in ons hospice. De gemiddelde verblijfsduur was 25 

dagen met uitschieters van een enkele dag tot ruim drie maanden. Een gast is naar een 
verzorgingshuis gegaan omdat de conditie zodanig verbeterd was dat verblijf in het hospice niet meer 

gerechtvaardigd was. De bezetting was dit jaar minder dan voorgaande jaren, een trend die wij ook in 
de andere hospices zagen. Wij zien niet duidelijk een reden ervoor. Wij houden het scherp in de 

gaten. 
 

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd als bestuur Hospicezorg, en vier keer met het bestuur van de 

Vrienden van het Hospice. Diverse onderwerpen zijn daarbij besproken. Op de agenda stond zoals 
eerder: de exploitatie, aanpassingen en eventuele vervanging van het telefoon en alarmsysteem, de 

effecten van de maatregelen genomen door de overheid, de naamsbekendheid en een verkenning van 
subsidiemogelijkheden. Dit laatste is ook altijd wel onderwerp van gesprek in de vergadering met het 

bestuur van de VTZD. Met dit bestuur is minimaal een keer per jaar een overleg over de financiën, de 

vrijwilligers en de zorg in huis. 
 

Er zijn door bestuursleden gesprekken gevoerd met burgemeesters en wethouders van de drie 
gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Zij staan positief ten opzichte van het hospice. 

 
Een groot aantal vrijwilligers en enkele bestuursleden zijn op bezoek geweest in de Tweede Kamer op 

uitnodiging van Agnes Wolbert, tweede kamerlid van de PvdA. Met haar en met Jetta Klijnsma is 

gesproken over het belang en de positie van het hospice in de huidige zorg en de veranderingen die 
in 2015 gaan plaats vinden in de zorg. 

 
Er is dit jaar is er met de Raad van Bestuur van het Scheper Ziekenhuis verder gesproken over 

samenwerking. 

 
Aan diverse groepen is een rondleiding door het hospice aangeboden. Hier werd goed gebruikt van 

gemaakt 
 

De PR is zoals gebruikelijk ook dit jaar weer verzorgd door de redactie van de nieuwsbrief bestaande 

uit enkele leden van het bestuur van de Vrienden van het hospice, een bestuurslid Hospicezorg en de 
coördinator. Daarnaast waren o.a.de coördinatoren actief met het geven van lezingen voor diverse 

organisaties en instellingen. 
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