
 

 

       
 

 
 

 

 

 
                

 
VAN DE VOORZITTER 
 
De vakantieperiode is weer voorbij en terugkijkend kunnen we concluderen dat het team van de 
SCHELP erin geslaagd is om de gehele periode de bezetting op een goed peil te houden. Met 
het team bedoel ik dan zowel de coördinatoren, de verpleegkundigen van Evean, als alle 
vrijwilligers. Een hecht team met veel zorg, liefde en aandacht voor de gastbewoners en hun 
naasten, maar ook met veel collegialiteit en aandacht voor elkaar. In deze vakantieperiode is 
sprake geweest van een grote mate van afstemming met elkaar en bovendien was de 
bereidheid om extra te werken of langere diensten te draaien steeds aanwezig. Petje af 
daarvoor! 
           

 

september 2009 

LAAATSTE NIEUWS 
 
Provincie schiet Hospice Zaanstreek te hulp 
(GS-besluit d.d. 8 september 2009) 
Door een ingrijpende wijziging van een 
subsidieregeling van het Ministerie van VWS 
dreigde het Hospice Zaanstreek in de financiële 
problemen te komen. De provincie schiet het 
hospice eenmalig te hulp met een bedrag van  
€ 122.500,-. Met de eenmalige bijdrage worden 
het verblijf en de zorg aan cliënten bekostigd, tot 
aan het moment dat de VWS-subsidie ingaat. 

 
In juni werden we plotsklaps geconfronteerd 
met iets waar we absoluut niet op gerekend 
hadden, namelijk leegstand in de SCHELP. 
Opeens waren er geen gastbewoners meer en 
bleven ook nieuwe aanmeldingen uit. Navraag 
leerde dat ook in andere hospices en op  
palliatieve afdelingen sprake was van 
leegstand, een schrale troost. Voor het team 
waren het een paar vervelende weken, de 
vrijwilligers waren natuurlijk wel stand-by maar 
hoefden bijna niet te komen, de 
verpleegkundigen werden elders ingezet en de 
coördinatoren hielden alle lopende zaken bij.  
Maar gelukkig heeft deze periode maar twee 
weken geduurd waarna er opeens zelfs weer 
een wachtlijst(je) ontstond. Op het moment dat 
ik dit stukje zit te schrijven zijn alle kamers 
weer bezet. 
 
In deze Nieuwsbrief worden weer een aantal 
zaken gemeld waar we blij mee zijn of waar we 
trots op zijn. Vaak worden we verrast met 
acties waarvan de opbrengst voor ons 
bestemd is en telkens weer blijkt hoe 

betrokken veel mensen zich voelen bij onze 
SCHELP.  
De brieven die we ontvangen van 
nabestaanden waarin zij verwoorden hoe blij 
ze zijn met onze zorg en aandacht zijn voor 
ons een bevestiging dat we het goed doen. 
Maar ook de sponsors die ons vanaf het begin 
hebben geholpen en gesteund zijn we niet 
vergeten. Dagelijks zijn we blij met het huis, de 
gehele stoffering en inrichting, de prachtige 
folders enz.  
En niet te vergeten onze prachtige tuin die op 
dit moment alweer een beetje herfstachtig aan 
het worden is. Veel gastbewoners hebben in 
deze mooie zomer nog kunnen genieten van 
het buiten zitten in de schaduw, samen met 
hun familie en andere dierbaren.  
 
Ik wens u weer veel leesplezier! 
 
Anja de Vries, voorzitter 
 
 



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.  

Koninklijke BAM groep 
Bart Homburg Fotografie 
Protestantse Gemeente Wormer 
voetbalclub Blauwwit 
toerclub Le Champion 
de families Oudega, de Witte en Kan 
diverse giften na het overlijden van de heer 
van Straaten 

Wij kunnen al onze sponsors, donateurs en 
andere gulle gevers niet dankbaar genoeg zijn.  
 
VOETBALCLUB BLAUWWIT FIETST VOOR 
DE SCHELP 
 

 

 

       
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van haar 75-jarig bestaan is een 
groot aantal leden van de voetbalvereniging 
Blauwwit op 29 augustus op tandems van 
Leeuwarden via de Afsluitdijk naar 
Westknollendam gefietst. Het goede doel van 
deze prestatietocht was de SCHELP.  
 
 
 
 
DAM TOT DAM WANDELTOCHT 
Op 19 september, de dag voor de Dam tot 
Dam loop, wordt traditiegetrouw de Dam tot 
Dam wandeltocht georganiseerd door Le 
Champion. Van iedere inschrijving komt een 
bedrag ten goede aan de SCHELP. Een aantal 
vrijwilligers, coördinatoren, verpleegkundigen 
en bestuursleden loopt mee aan deze tocht. U 
herkent ze aan een lichtgekleurd T-shirt met 
logo en opschrift “Hospice de Schelp”.  
 
BROCHURE 
Om de SCHELP onder de aandacht te 
brengen van a.s. gasten en potentiële 
verwijzers (huisartsen en specialisten) hebben 
we een folder laten maken.  
De bekende Zaanse fotograaf Bart Homburg 
heeft hiervoor geheel belangeloos een serie 
prachtige foto’s van het in- en exterieur van de 
SCHELP gemaakt. Via een link op de 
homepage van de website kunt u de brochure 
bekijken (www.hospice-zaanstreek.nl).   
 
           
 

TUIN VRIJWILLIGER ANKO KRUIZE 

           
 
In het voorjaar en in de zomer hebben we 
kunnen zien hoe de tuin van de SCHELP 
uitgroeide tot een groene en veelkleurige oase. 
Een oase die wel wat onderhoud kan 
gebruiken. Daarvoor maken wij dankbaar 
gebruik van de leerlingen van de ZMLK school 
“Het Anker”. De leerlingen worden begeleid 
door hun leraar Anko Kruize. Anko loopt in zijn 
vrije tijd ook vaak de tuin nog even na en is 
daarmee een van onze zogenaamde “niet-zorg 
vrijwilligers”.  
Naast al deze activiteiten is er ook groot 
onderhoud nodig. Plannen hiervoor worden 
gemaakt met een van onze sponsors, 
hoveniersbedrijf Germieco.   
 
INZET TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 
Coördinatoren Asselien en Gerda bedanken 
de vrijwilligers, de huisartsen en de 
verpleegkundigen voor de inzet tijdens de 
zomervakantie. Een aantal vrijwilligers en 
verpleegkundigen draaide extra diensten en 
mede daardoor raakte het rooster iedere week 
weer gevuld. De zorg voor onze gastbewoners 
en de verdere werkzaamheden konden zo 
doorgang vinden. 
Voor de gastbewoners van buiten de 
Zaanstreek, was een aantal huisartsen bereid 
de medische zorg op zich te nemen. Dit 
ondanks de krappe bezetting. Het is fijn om 
ons te realiseren, dat ook deze zorg 
gewaarborgd kon worden.  
 
HET HUIS 
Zoals in menig huis dat gebouwd of verbouwd 
is, kun je tijdens het “bewonen” met een aantal 
zaken geconfronteerd worden die verbeterd 
c.q. aangepast moeten worden. Zo ook in de 
Schelp, waar bleek dat de harde vloer in de 
gang bij de gastbewoners leidde tot 
geluidsoverlast. Er is nu zachter materiaal 
aangebracht, tot tevredenheid van onze 
bewoners. 
De kamers van de gastbewoners zijn nu nog 
voorzien van dichte ramen met dubbele 

http://www.hospice-zaanstreek.nl/


beglazing. Voor de luchtverversing is een 
climaradsysteem aangebracht. Toch blijkt in de 
praktijk dat het niet kunnen openen van een 
raam als benauwd wordt ervaren. Binnenkort 
zal daarom elke gastenkamer voorzien worden 
van één openslaand raam. 
De mooie zomer heeft aan de voorzijde van de 
Schelp veel warmte gebracht. Waar in de tuin 
de prachtige kastanje voor schaduw zorgt, 
moest aan de entreezijde deze d.m.v. screens 
geleverd worden. Zowel de woonkamer als de 
gastenkamer aan het “plein” zijn intussen 
voorzien van mooie, effectieve zonwering. 
Ook worden 2 mobiele airco’s aan de 
klimaatbeheersing toegevoegd. 
Alle bovengenoemde aanpassingen kosten 
geld en het kan niet vaak genoeg gezegd 
worden: “dankzij de giften en de bijdragen van 
de donateurs van de Stichting Vrienden van 
het Hospice kunnen wij dit realiseren. 
Waarvoor onze hartelijke dank “ 
 

 
 
DE SCHELP EN DE GEMEENTE ZAANSTAD 
Voor verblijf in een hospice wordt per dag een 
eigen bijdrage gevraagd. Afhankelijk van de 
zorgverzekering (aanvullende verzekering) kan 
deze hierin voorzien. Toch kan het zijn dat de 
eigen bijdrage niet betaald kan worden en ons 
beleid is, dat de eigen bijdrage nimmer een 
belemmering mag zijn voor verblijf. 
Recent is in de Schelp hierover gesproken met 
medewerkers van de afdeling “Werk en 
Inkomen” van de gemeente Zaanstad. Wij zijn 
een nieuwe, bijzondere organisatie hetgeen 
nadere toelichting vergde. 
De vraag of in bovengenoemde gevallen de 
gastbewoner een aanvraag voor bijzondere 
bijstand kan indienen, is door de gemeente 
positief ontvangen. De gemeente doet de 
inkomenstoets en zal versneld een toe-
/afwijzing melden. 
Wij gaan er vanuit dat door deze 
samenwerking een eventuele financiële zorg 
bij onze bewoners weggenomen kan worden. 
 
 

13 OKTOBER, DAG VAN DE PALLIATIEVE 
ZORG 
Ter gelegenheid van de dag van de palliatieve 
zorg organiseert het netwerk palliatieve zorg 
Zaanstreek-Waterland vanaf 19:30 uur een 
informatiemarkt in Buurthuis “de Kunstgreep” 
Kerkbuurt 4 in Oostzaan.  
Om 20:30 uur wordt het theaterstuk “Wel en 
Wee” opgevoerd. Dit stuk draait om 3 situaties 
waarin euthanasie ter sprake komt. De 
informatiemarkt is gratis toegankelijk. Kaarten 
voor het theaterstuk (à € 5) zijn te bestellen 
door  betaling op bankrekening 1518.19.491 
t.n.v. Stichting Netwerk Palliatieve Zorg 
Zaanstreek Waterland te  Krommenie met 
vermelding van uw adres. 
 

 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Hospice Zaanstreek. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de website 
(www.hospice-zaanstreek.nl). 
 
Zaanstad, september 2009 
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