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Namens het bestuur van De Schelp wens ik u allen een gezond en gelukkig 2014. Een jaar
waarin we, dankzij de belangeloze inzet van al onze vrijwilligers, door zullen gaan met het
bieden van warme en liefdevolle zorg in een huiselijke sfeer aan mensen in hun laatste
levensfase en hun naasten.

We kijken terug op een jaar waarin we uitgebreid stilstonden bij ons eerste lustrum, dat we op 12
oktober op passende wijze gevierd hebben in de KunstGreep in Oostzaan. In de middag was er een
symposium georganiseerd met als onderwerp: DE PLAATS VAN HET HOSPICE IN DE ZORGKETEN,
waarbij twee sprekers dit onderwerp vanuit een verschillende invalshoek belichtten. Onder leiding van
de dagvoorzitter, de heer Rob Dillmann, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ZMC, vond daarna
een boeiende plenaire discussie plaats met de bezoekers in de zaal.

De middag werd afgesloten met een optreden
van de zangeres Ingrid Souren die een tweetal
passende liederen ten gehore bracht.
Vervolgens was er een geanimeerde receptie
met een indrukwekkend optreden van ons
vrijwilligerskoor dat voor die gelegenheid
gevormd was.
Aansluitend was er een feestavond voor alle
vrijwilligers met buffet, wederom optreden door
Ingrid Souren, en veel zang van ons
vrijwilligerskoor met als dirigent de heer Guus
Landheer. De werkgroep die zich bezig heeft
gehouden met alle voorbereidingen voor dit
festijn, kan met plezier terugkijken op het
resultaat.

Een bijzonder woord van waardering wil ik
laten horen voor Barbara Slooten, die een
prachtige Hospicekrant voor ons heeft
gemaakt. Deze krant is huis-aan-huis bezorgd
in de hele Zaanstreek (helaas is de bezorging
niet overal vlekkeloos verlopen) en heeft ons
veel positieve reacties opgeleverd. Zo hebben
zich spontaan ongeveer 14 nieuwe vrijwilligers
gemeld, die intussen allemaal de
selectieprocedure hebben doorlopen en
begonnen zijn aan de introductiecursus. Eind
januari zullen ze hun certificaat behalen en
volledig inzetbaar zijn. Welkom!

Vooruitkijkend kan ik u melden dat we
ongeveer halverwege het komend jaar
afscheid zullen nemen van ons bestuurslid van
het eerste uur Leo Nieuwenhuizen. Leo heeft
gedurende zijn bestuurslidmaatschap de
portefeuille medische zaken beheerd en, na
het vertrek van Judith Schouten, ook de
portefeuille zorginhoudelijke zaken. Leo vindt
het, gezien zijn leeftijd, tijd worden om plaats
te maken voor een opvolger, maar wat zullen
we hem missen!! Naar een opvolger wordt nu
gezocht en we zullen daar hopelijk in een
volgende nieuwsbrief meer over kunnen
vertellen.
Voor het komend jaar hebben we een aantal
plannen die een verbetering zullen betekenen
voor ons mooie huis en voor de
werkomstandigheden van al onze
medewerkers. Zo is onze “huisarchitect” Ron
Baltussen bezig met een ontwerp om de
keuken te vergroten en gemakkelijker
toegankelijk te maken. Tot nu toe was het echt
behelpen in de keuken, maar dat zal
binnenkort aanzienlijk beter worden. Een
kleine werkgroep, bestaande uit vrijwilligers,
coördinator en bestuurslid denkt hierin mee en
binnenkort wordt ook onze vaste aannemer, de
firma Onrust, hierbij betrokken. Intussen is de
toestemming van Parteon voor deze
verbouwing al binnen.
Een al langer bestaande wens om de bijzonder
grote populieren op het voorterrein te laten
kappen en vervangen door kleinere bomen zal
binnenkort in vervulling gaan. Na overleg met
zowel Parteon als de gemeente Zaanstad zijn
nu alle belemmeringen voor deze operatie
weggenomen en kan de firma Germieco deze
ingrijpende klus gaan klaren. En dan zal ook
onze toch wat wankele en kleine fietsenstalling
vervangen worden door een beter exemplaar.

Tenslotte zal ook onze website een aantal
veranderingen en verbeteringen te zien gaan
geven. Onze webmaster, Jenny Luten van
Eyecatcher is hier, samen met het bestuur,
volop mee bezig.
Elders in deze nieuwsbrief vindt u een
overzicht van alle giften en gaven die ons ook
de afgelopen periode weer ten deel zijn
gevallen. Wij danken allen die ons op deze
manier ondersteunen van harte. Zoals u allen
weet worden wij slechts voor zestig procent
van de jaarlijkse exploitatie gesubsidieerd,
voor de rest zijn we afhankelijk van onze
donateurs en sponsors. Alle giften en gaven
zijn dan ook van harte welkom en we zullen
deze gelden zeker op een verantwoorde en
goede wijze besteden.
Voor nu wil ik het hier graag bij laten, maar niet
nadat ik opnieuw namens het hele bestuur een
oprecht woord van dank en waardering
uitspreek voor allen die zich inzetten voor onze
gastbewoners en hun naasten. Dankzij alle
vrijwilligers, de coördinatoren en het
verpleegkundig team is de Schelp het huis
geworden dat we bij de start voor ogen
hadden.
Halverwege het komend jaar kunt u ons
(financieel) jaarverslag 2013 verwachten.
Mocht u eerder vragen of opmerkingen hebben
dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons
opnemen. Op onze website www.hospicezaanstreek.nl vindt u alle informatie.
Met hartelijke groeten,
Anja de Vries, voorzitter

OVERZICHT GIFTEN
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij van
onderstaande kerken, bedrijven/instellingen en
personen een bijdrage mogen ontvangen:
 Doopsgezinde kerk
Koog/Zaandijk/Westzaan, Hervormd
Gereformeerde Federatie, NH kerk Jisp,
Protestantse gemeente Westzaan,
Protestantse gemeente Wormerveer,
Rooms Katholieke kerk Zaanstad,
St.Petrus Parochie Krommenie,
Evangelische broeders Zaandam.
 Het Aanspreekpunt BV, Carassius BV,
Fit4lady Krommenie, stichting Johanna
Elisabeth Sweepe, stichting MiddelbuskerStevens, hulpbank Plaatselijk Nut,
kerstcollecte Vrouwen, Stichting tot Steun
voor Zieken en Bejaarden, Voetveer
Zaandijk, Y-Catcher, Zaanse
Zegelzoekers, Zaanse Golfclub en Evean
Zorg (diverse locaties).
 De families Blonk, Buntsma, Dekker,
Groen, Jongsma, Kools, Kuilman,
Mandjes, Moreira, Neure, Regtuit, Rol,
Roodenburg, Schaftenaar, Smit, Spaans,
Vermast, Weerstand, de Wildt en Zwart.
De heer en/of mevrouw Acquoy, Koren,
Mol, Pot en Prins-Hartgers.
NIEUWE VRIJWILLIGERS
Mede dankzij de Jubileumkrant ontvingen wij
14 aanmeldingen voor nieuwe vrijwilligers.
Deze groep is in het najaar gestart met de
basiscursus “Terminale zorg”. In acht avonden
kwamen diverse onderwerpen aan bod zoals
ontstaan en aanbod van palliatieve zorg,
taken/verantwoordelijkheden die je als
vrijwilliger hebt, verlies, dood en rouw,
spiritualiteit, communicatie, praktische
verzorging, palliatieve sedatie en euthanasie.
Tijdens de cursus liepen de cursisten al
diensten mee in De Schelp, zodat ze een goed
inzicht kregen in de a.s. werkzaamheden. Op
15 januari ontvangen zij het certificaat uit
handen van voorzitter Anja de Vries in
aanwezigheid van de coördinatoren tevens
cursusleiders, Anita Gaal en Gerda van
Oosten.
Wij heten de nieuwe vrijwilligers van harte
welkom en wensen ze een inspirerende tijd toe
in De Schelp.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting
Hospice Zaanstreek. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de website (www.hospicezaanstreek.nl).

