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De nacht kan niet zo donker zijn 

of er is ergens een kleine ster te vinden 

De woestijn kan niet zo troosteloos zijn 

of er is ergens een kleine oase 

Er zijn bloemen die zelfs in de winter bloeien 

Ergens blijft er, ook nu en hier 

een lichtje in het donker 

 

 
 

         
 

 
 

 
  

 
 

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2018 
Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe                       Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe 

Jan Hulsegge, voorzitter                                                     Harm Brummel, voorzitter
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Dankzij giften meer comfort  
Het hospice is een ‘Bijna Thuis’ huis. Natuurlijk willen mensen 
die ernstig ziek zijn zo lang mogelijk in hun eigen huiselijke 
omgeving blijven. Het hospice is opgezet voor mensen, die 
geen uitzicht hebben op genezing en in hun laatste levensfase 
verkeren. Een verblijf in het ziekenhuis of andere zorginstelling 
is dan vaak minder gewenst of niet mogelijk. Als de verzorging 
van de zieke dan te zwaar wordt voor de naaste omgeving, biedt 
het hospice een goed alternatief. Het hospice biedt alle hulp die 
de gast anders thuis zou krijgen. Vrijwilligers nemen de 
dagelijkse zorg op zich, dit doen ze zoveel mogelijk samen met 
de familie en/of vrienden van de gast. Net zo belangrijk als de 
verzorging is het scheppen van een prettige en ontspannen sfeer 
voor de gast en zijn naasten. Daarbij geldt dat de 
omstandigheden en het comfort tijdens het verblijf zo optimaal 
mogelijk moeten zijn. Verheugd zijn de vrijwilligers en de 
coördinatoren dan ook over een aantal giften in natura die het 
hospice recentelijk heeft mogen ontvangen. Door de giften is 
het comfort voor de gasten en zijn de werkomstandigheden 
voor de vrijwilligers nog verder verbeterd.  

 Met een geoormerkte gift van Rotaryclub Emmen 
Monarch zijn vier elektrisch verstelbare hoog-laag 
verpleegbedden met nieuwe matrassen aangeschaft. Deze 
bedden bieden meer comfort voor de gast en zijn 
ergonomisch gezien een aanzienlijke verbetering voor de 
vrijwilligers.   
                           

 
 Met de opbrengst van de Roparun heeft Sleen4life drie 

loungesets aangeboden aan het hospice. Elke gastenkamer 
in het hospice heeft een via tuindeuren toegankelijk 
buitenterras. Dankzij de schenking van Sleen4life kunnen 
de gasten en hun familie/vrienden bij mooi weer nog buiten 
zitten. 

 Recentelijk werd de staf van het hospice aangenaam 

verrast door het Rode Kruis afdeling Zuidoost-Drenthe. De 

afdeling had in 2016 een donatie in natura gedaan aan het 

Henri Dunant schip van het Rode Kruis. Echter met een 

heel vooruitziende blik onder de voorwaarde: ‘mocht het 

schip ooit verkocht worden dat dan de goederen terug 

zouden gaan naar de afdeling Zuidoost-Drenthe’. Het schip 

is in 2017 inderdaad verkocht. De voorzitter van de 

afdeling van het Rode Kruis heeft vervolgens contact 

opgenomen met het hospice met de vraag of het hospice de 

goederen kon gebruiken. De goederen komen ontzettend 

goed van pas en zo beschikt het hospice nu over een 

elektrisch in hoogte verstelbare douchestoel met alle 

toebehoren, twee antidecubitus matrassen inclusief 

pompen en twee glijzeilen.  

 

 

 

 
Deze kostbare attributen geven een extra kwaliteitsimpuls 

aan het hospice.  
 ’t Huis van Heden heeft meegedaan aan de RABO Clubkas 

Campagne en dat met groot succes. Van de 143 
deelnemende clubs en stichtingen kwam het hospice uit de 
bus met de op één na meeste stemmen. Weer een teken dat 
het hospice kan rekenen op veel sympathie in de regio. Van 
het bedrag zijn, ter vervanging van de oude analoge 
televisies, drie digitale televisies voor de gastenkamers 
aangeschaft. Een aanzienlijke verbetering voor de gasten 
en zijn/haar bezoekers. Een groter scherm, meer 
zenderkeuze en een veel mooier beeld. 
 
 

  
 

Gedicht 
Je denkt misschien dat je iets moet zeggen 

Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken 

Je wilt misschien me misschien weer zien lachen 

Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren 
 
Wat ik vraag is dit: 
 
Wil je nog eens, en nog eens, 

luisteren naar mijn verhaal? 

Naar wat ik voel en denk? 

Je hoeft alleen maar stil te zijn, 

mij aan te kijken, mij tijd te geven. 

Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen, 

maar als het kan slechts te aanvaarden 

zoals het voor mij voelt. 

Je luisterend aanwezig zijn 

zal mijn dag anders maken. 

 

Marinus van de Berg 
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Een bijzonder werkbezoek  

   
 

Als nieuwe burgemeester van Emmen hoef ik me niet te 

vervelen. Van alle kanten stromen de uitnodigingen binnen om 

kennis te maken. Ook het bestuur van het Hospice Zuidoost 

Drenthe nodigt me uit voor een kennismaking. Natuurlijk doen 

we dat op locatie. Dat is al bijzonder. Als ik uitstap valt me 

meteen de rust op. In Emmen kan je in een druk centrum lopen, 

om een kilometer verderop te genieten van de stilte van de 

Emmerdennen. Binnen word ik hartelijk ontvangen. Er is koffie 

met wat lekkers. De warme aankleding van het interieur valt me 

op. Je zou haast vergeten dat dit een plek is waar de meeste 

gasten hun laatste levensdagen beleven. Ik krijg een heldere 

uiteenzetting over het beleid. De meeste indruk maakt de grote 

verzameling vrijwilligers. Ook ik deed het nodige 

vrijwilligerswerk in mijn leven, zo ben ik opgevoed. Maar of ik 

nu zo gauw dit soort werk zou willen doen waag ik te 

betwijfelen. Het blijkt ook dat vrijwilligerswerk hier ook wel 

wat meer betekent dan de bardienst bij een voetbalclub. Het 

heeft wel wat weg van onze brandweervrijwilligers. Ook hier 

heb je specifieke vaardigheden nodig, training en begeleiding. 

Toch is er niet een direct gebrek aan vrijwilligers. Dat steunt mij 

in mijn optimistische beeld over de huidige samenleving; veel 

mensen hebben wat voor elkaar over. Juist in een hospice komt 

het aan op aandacht, betrokkenheid en liefde. En dat afgestemd 

op de individuele wens van elke gast. Daarna maken we een 

rondje. Natuurlijk blijven we weg bij de privé-gedeelten. Het 

gebouw maakt indruk: prachtig vormgegeven tegen het decor 

van de bossen. Ik kan mij voorstellen dat de tuin troost kan 

bieden in barre tijden. Bij het vertrek staan we letterlijk nog even 

stil bij de fraaie Verhalenbank; 
 
“Plaats om te bezinnen, te gedenken, te rouwen 
Plaats voor overpeinzing 
Om na te denken over levensvragen 
Over het einde van het leven en daarna”.  
 
Eric van Oosterhout, burgemeester Emmen. 

Uit het gastenboek 

Voordat mijn moeder in het hospice lag, had ik hier nog nooit 

van gehoord. Maar wat is dit een fantastische instelling. In een 

huislijke sfeer je laatste tijd doorbrengen. Je kunt bezoek 

ontvangen waarmee je in alle rust en volledig privé van alles 

kunt bespreken. En niets is de vrijwilligers te veel, zelfs voor het 

bezoek werd nog koffie gehaald. En altijd tijd voor een goed 

gesprek. Werkelijk fantastisch!! Nogmaals heel veel dank. 

Het gaat niet zo snel als gehoopt 
In onze eerste Nieuwsbrief van 2017 hebben we ons de vraag 

gesteld of ’t Huis van Heden zou moeten uitbreiden met één of 

twee kamers. Onze huisarchitect Bert Pepping van 

architectenbureau Detail 10, heeft geheel kosteloos de ontwerp- 

schetsen voor de uitbreiding van het hospice gemaakt en 

voorgelegd aan de afdeling vergunningen van de gemeente. De 

gemeente ziet in eerste instantie geen bezwaren en waarschijnlijk 

kan de vergunning snel afgegeven worden. Voorlopig is het echter 

nog even pas op de plaats. De besturen zijn naarstig op zoek naar 

financieringsmogelijkheden voor de uitbreiding. Maar voorlopig 

hebben de contacten met de overheden, subsidieverstekkende 

instanties en andere organisaties niets concreets opgeleverd. Zelfs 

kon er geen beroep worden gedaan op een Europese subsidie voor 

de versterking van de leefbaarheid en economie in Zuidoost-

Drenthe. De gezamenlijke besturen van het hospice hebben 

gesteld, dat er voor een verantwoorde investering minimaal 75% 

van het begrote investeringsbedrag gewaarborgd moet zijn door 

externe financiering. Pas dan kan er gestart worden met de verdere 

planvorming. Voor de resterende 25 % komt een deel uit eigen 

middelen en wordt de hoop gevestigd op donaties uit de regio. 

Deze regionale donaties zullen hopelijk los staan van het reguliere 

aantal giften en donaties die benodigd zijn voor de exploitatie van 

het hospice. Op het moment dat u deze Nieuwsbrief leest, zijn 

donatie verzoeken neergelegd bij een aantal landelijke (meestal 

private) goede doelen fondsen. We hopen in de komende maanden 

meer duidelijkheid te krijgen in hoeverre we kunnen rekenen op 

een bijdrage uit die fondsen. Pas nadat er zicht is op een bijdrage 

uit de landelijke fondsen gaan we ons inzetten de restende 

financiën te werven in de regio. In de  Nieuwsbrief die in het 

voorjaar van 2018verschijnt, zullen we u nader informeren over 

de voortgang. 
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Stage lopen in het hospice 
In de Nieuwsbrief van ’t Huis van Heden april dit jaar zag ik de 

oproep staan aan de lezers om een artikel aan te leveren voor een 

volgende Nieuwsbrief. Naar aanleiding van deze vraag heb ik 

een stukje geschreven over mijn stage in ‘t Huis van Heden. 

Alhoewel deze stage in het hospice maar één dag betrof heeft het 

toch veel indruk op mij gemaakt en wil ik mijn ervaring in het 

hospice graag delen met de lezers van de Nieuwsbrief. In het 

opleidingsjaar 2013 – 2014 volgde ik de opleiding tot 

oncologisch voetzorgverlener. Onderdeel van de opleiding is het 

lopen van een aantal stages. Voor één van de stages heb ik het 

hospice in Emmen benaderd met het verzoek om daar stage te 

mogen lopen. Na uitleg betreffende de opleiding was er eerst 

enige terughoudendheid, maar na overleg binnen het team van 

het hospice mocht ik toch komen. Ik vond het een bijzondere en 

mooie ervaring. Het liefdewerk dat daar wordt verricht, het 

warme-welkom-gevoel, de gastvrijheid. Voor mij was het ook 

aftasten van wat kan ik wel en niet zeggen en doen. In ieder geval 

heel goed opletten, maar ook jezelf kunnen zijn en vooral 

respectvol zijn naar de gasten van het hospice. Van de stage 

ervaring in het hospice moest een verslag gemaakt worden, dus 

probeer je zoveel mogelijk zaken op te slaan. Het bijzonderste 

wat mij is bijgebleven is dat er een gast verbleef met erg pijnlijke 

voeten en vergroeide nagels, waarvoor hij zich enigszins 

geneerde. De vrijwilliger die mij die morgen begeleidde vroeg 

aan de gast of zij mij aan hem mocht voorstellen, hetgeen geen 

probleem was en vertelde vervolgens waarvoor ik in het hospice 

was. De gast vroeg aan mij of ik zijn nagels weer mooi kon 

krijgen. Nadat ik bevestigd had dat wel te kunnen, heb ik in de 

middagpauze mijn spullen opgehaald. Na het eten heb ik de 

teennagels en de rest van de voeten verzorgd, de gast heeft zich 

er helemaal aan overgegeven, ineens hoorde ik een heel 

regelmatige ademhaling en toen ik opkeek zag ik dat meneer in 

slaap was gevallen. Een mooier compliment kon ik niet krijgen. 

Tegen mijn zin, maar op uitdrukkelijk aandringen van de familie 

heb ik een vergoeding gekregen, welke ik vervolgens 

geschonken heb aan het hospice. Mede dankzij de stage in het 

hospice en het verslag dat ik daarvan gemaakt heb, heb ik mijn 

diploma oncologisch voetzorgverlener uitgereikt gekregen. 
 
Anneke Schipper,  

Oncologisch Voetzorgverlener 

Vernieuwde Website 
In recente maanden is gewerkt aan de vernieuwing van de 

website van het hospice.(www.hospice-emmen.nl) De website is 

geoptimaliseerd voor gebruik op computer, tablet, IPad en 

smartphone. Het uiterlijk van de website is aangepast, zodat 

bezoekers makkelijker informatie kunnen vinden. Het besloten 

deel voor de vrijwilligers en coördinatoren is opnieuw ingericht. 

Er komt een zogenaamd ‘dashboard’, een overzichtspagina met 

informatie voor de vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen 

zichzelf nu in het digitale rooster inplannen in en het overall 

weekrooster bekijken. Interne mededelingen en gebeurtenissen 

kunnen nu op het dashboard worden gepresenteerd. 

Wist u dat….. 

 

 alle vrijwilligers een scholingsdag hebben gehad met als 

thema ‘er zijn’ en dat deze cursus is aangeboden door de 

VTZD? 

 in één jaar tijd ca. € 9.000,= is opgehaald met de 

statiegeldactie bij een groot aantal supermarkten in de 

regio? Een geweldig resultaat met veel dank aan de 

deelnemende supermarkten en hun donerende klanten. 

 de Stichting Grote Kerk Emmen en het hospice op 21 

november jl. Marinus van den Berg hadden uitgenodigd 

voor het houden van een lezing in de Grote Kerk met als 

thema ‘wie is wie nabij’? Een goed bezochte avond en een 

indrukwekkend boeiend verhaal. 

 er op dit moment wordt gewerkt om een energieplan voor 

het hospice op te stellen, met als doel te bezuinigen op de 

energielasten? Gedacht wordt aan zonnepanelen, 

ledverlichting en een warmtepomp. 

 de besturen op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden en daar 

in de eerstvolgende Nieuwsbrief op terugkomen? 

 de heer Piet de Kroon inmiddels heeft toegezegd om zitting 

te nemen in het bestuur van Stichting Vrienden van het 

Hospice? 

 de bezettingsgraad ook in de aflopen periode weer gestegen 

is en dat de gastenkamers regelmatig volledig bezet zijn? 

 de voorzitters van het bestuur van Stichting Hospicezorg en 

van Stichting Vrienden van het Hospice op 21 december 

uitgenodigd zijn door de EMCO groep voor een aangename 

verrassing voor het hospice? 

 de protestantse wijkgemeente Emmen-oost op 4 november 

een boekenmarkt heeft gehouden en dat de Werkgroep 

Boekenmarkt 2017 een deel van de opbrengst heeft willen 

bestemmen voor ’t Huis van Heden? Een fraai bedrag voor 

het hospice. Chapeau! 

 Lucie de Witte, al jarenlang vrijwilligster in het hospice, nu 

ook assistent coördinator is en samen met Kitty Schots de 

coördinatoren kan vervangen bij afwezigheid? 

 er 8 aspirant vrijwilligers gestart zijn met de introductie- 

cursus en dat ze vanaf half december gaan meewerken in 

het hospice? 

 het hospice zich heeft aangemeld voor het ING Nederland 

Fonds in de hoop door de selectie te komen? Vanaf 22 

januari kan men dan een stem uitbrengen op het hospice.  
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