
door Lauk Bouhuijzen

RAALTE – Het lijkt op het eerste ge-
zicht voor buitenstaanders een
zware opgave. Als vrijwilliger wa-
ken bij mensen thuis die aan het
allerlaatste deel van hun leven be-
ginnen. Of waken in het hospice
aan de Oude Molenweg 32 in Raal-
te bij mensen die daar aan hun
laatste weken of dagen beginnen.
Sterven en dood is tenslotte niet
bepaald iets wat je graag tegen-
komt.
Toch zoeken we echt geen super-
mensen maar juist echte ‘men-
sen-mensen’ met inlevingsgevoel
voor een ander, zo zeggen Riek
Martens, coördinator van het hos-
pice en Greet Clevering, haar col-

lega die zich met de zorg thuis be-
zighoudt in koor. Beiden kunnen
uitbreiding van het huidige aan-
tal vrijwilligers gebruiken, ook
met het oog op de verwachte
bouw van het nieuwe hospice aan
de Monumentstraat volgend jaar.
Beiden weten dat er nogal eens
verkeerde ideeën leven bij men-
sen die overwegen om zich aan te
melden als vrijwilliger bij stich-
ting De Cirkel waaronder zowel

het hospice als de zorg thuis val-
len. Bijvoorbeeld dat een achter-
grond in een verzorgend beroep
nodig is. ,,Onze vrijwilligers doen
geen medische verzorging. Zij zor-
gen intensief met veel aandacht,
respect en inzet voor de gasten en
ook voor hun familie. Behalve die
zorg, ook voor maaltijden, is er
tijd en ruimte voor een gesprek
en vooral voor luisteren. Eigenlijk
‘er zijn’ als dat nodig en gewenst
is. Medische verzorging is echt
voorbehouden aan de mensen
van de thuiszorg,” zo legt Riek
uit.
Dat vrijwilligers stevig in hun
schoenen staan en over enige le-
venservaring moeten beschikken,
is duidelijk. ,,Maar dat hoeft dus

niet iemand van minstens 50 jaar
te zijn. Het kan heel goed een
25-of 30-jarige zijn. Onze huidige
vrijwilligers vind je in de leeftijd
van 30 tot 75 jaar,” zo weet Greet
die samen met Ineke de Koning
de zorg thuis coördineert. ,,En
van een onze mannelijke vrijwilli-
gers moest ik per se laten weten
dat dit werk zowel door mannen
als vrouwen gedaan kan worden.
Onder de huidige vrijwilligers
zijn mannen nu nog duidelijk in
de minderheid. Misschien dat dit
verzorgende werk wat dichter bij
vrouwen ligt, maar mannen kun-
nen het natuurlijk ook.’’

Onder de huidige
vrijwilligers zijn mannen
duidelijk in de minderheid
Greet Klevering
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Vlnr Greet Clevering (coördinator zorg thuis van De Cirkel), Mirjam Marissink-Buis (haar moeder bracht haar laatste weken door in het hospice), Riek Martens
(coördinator vrijwilligers in het hospice) en Ine Kieftenbeld (zij krijg ‘s nachts thuis hulp van de vrijwilligers bij de verzorging van haar man). foto Tom van Dijke

De Cirkel is op zoek naar ‘mensen-mensen’

De moeder van Mirjam Maris-
sink-Buis (33 jaar) uit Raalte
overleed in 2012 na enkele we-
ken in het hospice aan de Oude
Molenweg. ,,Ik kende het hospi-
ce niet, dwe kregen de tip van
een arts in het ziekenhuis in De-
venter. We zijn hier gaan kijken
en het gaf ons direct een goed ge-
voel. Aan mijn moeder kon je
merken dat ze hier erg tevreden
was, ondanks dat ze geestelijk
niet altijd meer bij was. Er kwa-
men veel vrienden en familie,
soms liep het bijna storm met
mensen die afscheid kwamen ne-
men. Dat hadden we bij haar
thuis nooit in goede banen kun-
nen leiden. Met de vrijwilligers
hier konden we dat wel. Het
werd hier een soort tweede huis.
Vaak had ik toen mijn 1-jarige

dochtertje gewoon bij me en
bracht ik mijn laptop mee zodat
ik eventueel nog wat kon wer-
ken. Bovendien was ik zelf ook
in verwachting. Het was een hef-
tige tijd, maar ik kon in ieder ge-
val wel zoveel mogelijk bij mijn
moeder zijn. Wij zijn heel tevre-
den over de laatste levensfase
van mijn moeder. Of ik het ande-
ren kan aanraden durf ik niet te
zeggen daarvoor is de situatie in
elk gezin of familie te verschil-
lend denk ik. Wat voor werk heb
je, waar woon je, heb je zelf kin-
deren, het is allemaal zo persoon-
lijk. En het allerbelangrijkste is,
wat wil jouw vader of moeder
zelf? In onze situatie was het
hospice de beste uitkomst en wij
waren in ieder geval heel erg blij
met het hospice.”

Onder stichting de Cirkel vallen
sinds enkele jaren zowel het hos-
pice als de zorg thuis. De meeste
vrijwilligers hebben voor een
van deze twee takken gekozen,
sommigen doen beide. ,,Dat kan
te maken hebben met de verschil-
lende tijden waarop ze ingezet
kunnen worden. In het hospice
gaat het gemiddeld om twee keer
vier uur per week en dan in een
rooster tussen zeven uur ‘s mor-
gens en elf uur ‘s avonds. ‘s
Nachts is er hier aan de Oude Mo-
lenweg een medewerker van een
thuiszorg organisatie. Het rooster
krijgen de vrijwilligers een
maand van te voren”, zo licht
Riek toe.

,,Bij de zorg thuis zijn die tijden

heel anders en is er geen rooster
een maand te voren. Soms wordt
er overdag gebeld en dan komt er
‘s avonds al een vrijwilliger. Zij
waken ‘s nachts van elf tot zeven
uur bij de man of vrouw thuis in
diens woning. Dan moet je dus
wel in het donker naar een eerst
nog onbekend huis toe, al probe-
ren we wel zo veel mogelijk de-
zelfde groep vrijwilligers naar
hetzelfde huis te sturen. Een en-
kele keer kan dat ook een och-
tend of middag zijn, bijvoorbeeld
als de partner van de zieke er
eens een paar uur tussen uit wil.
Vergeet niet, als jouw partner
ernstig ziek is, terminaal, dan is
er zeven dagen per week 24 uur
per dag verzorging nodig, ook ‘s

nachts. Dat is slopend, zowel fy-
siek als in je hoofd waar je er
maar steeds mee bezig bent dat
jouw man of vrouw er binnen-
kort niet meer zal zijn. Onze vrij-
willigers zorgen er voor dat zo’n
partner in ieder geval ‘s nachts
kan slapen.”
De twee verschillende vrijwilli-
gersgroepen bij de Cirkel kennen
elkaar wel en wisselen veel erva-
ringen uit. Bovendien zijn er ge-
zamenlijke thema-avonden en
een dagje uit.De Cirkel zorgt
voor scholing en bijvoorbeeld
een soort stage. Een goede bege-
leiding is ontzettend belangrijk.”
De vrees van sommigen dat in
het kleinschalige en gemoedelij-
ke Salland iedereen elkaar kent
en vrijwilligers dus soms met be-

Zeven dagen per week, 24 uur per dag

Mirjams moeder overleed in het hospice

kenden te maken krijgen, is be-
grijpelijk. “Daar houden we ook
rekening mee. Het belangrijkste
blijft toch wat de man of vrouw
in zijn of haar laatste dagen wil.
Sommigen zien een vrijwilliger
die ze jarenlang als collega of in
een bestuur hebben gekend. De
een wil die graag zien en herin-
neringen ophalen, de ander wil
niet dat juist die vrijwilliger hem
of haar in dit laatste stadium ziet.
De enige regel is dat er geen regel
is, het is elke keer maatwerk.”

Meer informatie op www.decirkelraal-
te.nl , email: info@decirkelraalte.nl
Hospice: tel: 06-20134461
Zorg thuis: Tel: 06 -27408072 / 06-
25397785.

Ine Kieftenbeld (72 jaar) uit Raal-
te verloor op 1 april vorig jaar
haar man Tonny aan kanker. Vrij-
willigers van de Cirkel kwamen
in die moeilijke laatste weken ‘s
nachts en op woensdagochtend
waken. ,,Tonny wilde graag
thuis sterven toen hij uit het zie-
kenhuis kwam. Ik wist niet of
dat zou lukken maar ik heb het
wel gedaan. Daarbij kreeg ik
hulp van Carinova en later van
de mensen van de Cirkel. Ik had
daar eigenlijk nooit van ge-
hoord, maar dankzij hen kon ik
‘s nachts slapen. Dan kwam er ‘s
avonds om elf uur iemand en
ging ik slapen en dan werd ik ‘s

morgens gewekt. De vrijwilliger
vertelde mij dan altijd hoe die
nacht was gegaan. Ik had zeker
het gevoel dat Tonny blij was
met die vrijwilligers. Zijn verzor-
ging die laatste weken was
zwaar maar daarnaast kwam er
ook veel bezoek, familie, vrien-
den. Zelfs als ik gewild had, dan
was het alleen niet gelukt denk
ik. Zonder de hulp van de vrij-
willigers van de Cirkel had ik
het niet volgehouden mijn man
thuis te verzorgen. Woensdag-
morgen kon ik er even tussen
uit, koffie drinken bij familie en
‘s nachts kon ik slapen.”

verzorging

Over Tonny Kieftenbeld werd ‘s nachts gewaakt


