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Na een voorzichtige start met enige tijd één, twee en drie bewoners is er nu sprake van een
bezetting van bijna continue vier gastbewoners in de Schelp.
Op dit moment is er een kleine wachtlijst. Als wachten niet mogelijk is wordt door onze
coördinatoren actief geholpen bij het zoeken naar een passende plek elders.

GANG VAN ZAKEN IN DE SCHELP

DE VRIJWILLIGERS

Zoals u boven de foto heeft kunnen lezen zijn
alle vier de gastenkamers bijna doorlopend
bezet. Dat maakt duidelijk dat de Schelp in een
behoefte voorziet.
Nu het voorjaarsweer is aangebroken wordt er
regelmatig gebruik gemaakt van onze mooie
tuin. Dankzij onze gulle gevers hebben we
prachtig tuinmeubilair aan kunnen schaffen en
er zijn diverse gezellige hoekjes ingericht.
De dagindeling in de Schelp wordt bepaald
door de gastbewoners en hun naasten onder
het motto: niets moet en bijna alles kan.
Een vaste groep verpleegkundigen van Evean
is in de ochtend- en avonduren en ’s nachts
aanwezig voor de verpleegkundige zorg. Onze
coördinatoren en vrijwilligers zijn er
voortdurend op bedacht om met veel aandacht
en zorg het bestaan voor de bewoners zo
aangenaam mogelijk te maken.

“Nu we een paar maanden draaien in onze Schelp kan
ik niet anders concluderen dan dat het precies is
geworden zoals we hadden gehoopt. Het huis is
prachtig, de vrijwilligers zijn warm en liefdevol voor de
bewoners en hun naasten en de coördinatoren
beginnen zich al aardig ingewerkt te voelen in deze
voor hen nieuwe functie.”
Aldus onze voorzitter in de nieuwsbrief voor de
vrijwilligers van februari j.l.

HUISARTSEN
Wij zijn heel blij met de goede werkafspraken
die gemaakt zijn met de huisartsen in de
directe omgeving van de Schelp. Uitgangspunt
blijft dat de gastbewoner zijn eigen huisarts
houdt. Als dat, om wat voor reden dan ook,
niet mogelijk is, wordt één van de huisartsen
uit de directe omgeving van de Schelp
benaderd die dan de zorg voor de bewoner op
zich neemt.

In de maand februari is een informatieavond
georganiseerd voor een nieuwe groep
vrijwilligers. Zij hebben inmiddels ook al een
selectiegesprek gehad met de coördinatoren.
De geselecteerden krijgen, evenals de eerste
groep vrijwilligers, een training van 8
dagdelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe
vrijwilligers beschikbaar zijn vóór de zomer. In
verband met de vakantieperiode zijn ze dan
hard nodig.
OVERZICHT GIFTEN
Aan de stroom giften komt nog steeds geen
einde. Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij
van onderstaande personen, bedrijven en
instellingen een bijdrage mogen ontvangen.
Diaconie Prot. Gemeente Westzaan
Doopsgezinde Gemeente Zaandam
Diaconie Prot. Gemeente Oostzaan
De families: Prins-van Halderen, Kerssens
en Dermout

Stichting Middelbusker-Stevens
Begrafenisvereniging St. Barbara
Beheersmaatschappij Schiethaven
Vrouwen van Nu afd. Wormerveer en afd.
Koog/Zaandijk
Sociaal Fonds Patrimonium
Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam
Jacob Stinsfonds
Lionsclub de Banne
Wij kunnen al onze sponsors, donateurs en
andere gulle gevers niet dankbaar genoeg zijn.

Via een oproep van een van onze vrijwilligers,
Antje van Splunter, heeft uitzendbureau PDZ
een bedrag van €15.000 ter beschikking
gesteld. Een enorm bedrag waar we heel erg
blij mee zijn.

Tijdens de opening ontvingen wij uit handen
van de voorzitters van de vier ZAANSE
ROTARYCLUBS een cheque van € 75.000.
Toen werd ook meegedeeld dat een aantal
projecten nog liepen. Inmiddels zijn deze
afgerond en zijn alle bedragen op onze
rekening gestort. De teller is blijven staan op
een bedrag dat alle verwachtingen te boven
ging: € 95.270,07.

Onder het motto "Wij zijn jarig en geven ons
cadeau weg aan het Hospice" organiseert
Toerclub LE CHAMPION diverse activiteiten
om de Schelp te steunen. Een aantal
evenementen, waar onder de Dam-tot-Dam
Loop, krijgt een opslag die rechtstreeks ten
goede komt aan het hospice.
Tijdens de druk bezochte receptie ter
gelegenheid van haar 40 jarige bestaan
verwoordde voorzitter Ruud van der Velde van
Le Champion de doelstelling van de Schelp
voortreffelijk en kon hij al een cheque van
€ 5.000 overhandigen.

ICT VRIJWILLIGER BERT VAN KESSEL
STELT ZICH VOOR

Bert van Kessel

Na mijn elektronicaopleiding ging ik werken bij
Philips en daar kwam ik in aanraking met de
ontwikkeling en fabricage van
computersystemen op basis van halfgeleiders,
de voorloper van de chip. Ik heb 20 jaar (tot de
VUT) als manager ICT bij “de Heel” het huidige
Zaans Medisch Centrum gewerkt. Aanvankelijk
ging het vooral om automatisering van
financiële processen, maar geleidelijk kwamen
de zorgprocessen er ook bij. Mijn eerste
“klanten” op dit gebied werden de afdeling
Radiologie voor verslaglegging en archivering
van foto’s en de ziekenhuisapotheek, die het
medicatieproces wilde automatiseren.
Tegenwoordig werk ik bij de ICT afdeling van
Lijn5 Amstelduin, een orthopedagogisch
zorgcentrum voor jongeren. Ik doe er alle
voorkomende werkzaamheden op het gebied
van ICT.
Toen ik hoorde over het Hospice dacht ik wat
een goed initiatief. Duidelijk werd dat op
gebied van ICT nog alles geregeld moest
worden. De uitdaging voor het nieuwe Hospice
was het ontwerp en realisatie van een
geïntegreerde aanpak van computernetwerk,
alarmsysteem, telefonie en TV/radio. Samen
met één van de bestuursleden heb ik veel
opgestoken van een bezoek aan het Hospice
Beverwijk.
De firma Rison, waar ik goede contacten mee
heb, heeft de computerapparatuur
geschonken. In goed overleg met de firma
Stuijfbergen zijn de installatie van het interne
netwerk en technische voorzieningen tot stand
gekomen. Veel aandacht is besteed aan
gebruikersvriendelijkheid en beveiliging.
JAARVERSLAG 2008
Het jaarverslag van 2008 is als bijlage aan
deze nieuwsbrief toegevoegd.
VERANTWOORDING
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Hospice Zaanstreek. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de website
(www.hospice-zaanstreek.nl).
Zaanstad, april 2009

