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steun en toeverlaat
bij die laatste,
onvermijdelijke reis

“Je bent hier op de goede plek.
Als er ergens een voorbeeld is
te vinden van de participatiesamenleving, dan is het wel
hier bij het Hospice.”
jos elshof

TEKST: RUDI BUITENKAMP / FOTOGRAFIE: STEFAN KEMPER

Ineens was het daar: het woord participatiesamenleving. Later zelfs uitgeroepen tot het woord van
2013. De heren en dames politici in Den Haag vielen bijna over elkaar heen om het te pas en te onpas
te gebruiken. Voornamelijk om te maskeren dat er weinig geld is om nieuwe projecten te financieren en
dat er dus een ernstig beroep op de samenleving moet worden gedaan. Het woord participatiesamenleving dook zelfs op in de Troonrede van onze nieuwe koning. Hallo mensen in de rest van Nederland,
word eens wakker en kijk naar de gemeente Raalte! Er is hier al jaren sprake van een participatiesamenleving. Met dank aan ons grote leger van vrijwilligers! In deze rubriek zetten we telkens een
groep uit de gemeente in de spotlights. Aflevering 3: de vrijwilligers van het Hospice in Raalte.
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“De gasten bepalen de patronen,
wij passen ons aan. Je moet inspelen op wat er gebeurt.”
diny marissink , vrijwilliger hospice raalte
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Ik trek gauw de deur achter me dicht, want ik voel de tranen opwellen. Inmiddels heb ik zes personen
gesproken die allen op wat voor manier dan ook zijn verbonden aan het Hospice in Raalte. Dan heb
je qua verhalen al het een en ander voorbij horen komen over de woning waar een thuissituatie is gecreëerd om hulp en (niet professionele) zorg te bieden aan mensen in de terminale fase. Het zinnetje
van vrijwilliger Wil van de Vondervoort uit Broekland bij mijn vertrek komt echter krachtig binnen.
“Wacht nog wel even voordat je hier weer komt…”
Ze zegt het met een knipoog, maar tegelijkertijd spreekt er zoveel warmte uit. Het is
wat mij betreft symbolisch voor het werk
van de vrijwilligers in en rond het
Hospice. Ze verdienen alle respect en
waardering voor hun inzet. Ga er maar
aan staan: sommigen hebben gewoon een
betaalde baan en dan wacht thuis ook nog
het huishouden op je. Toch maken ze tijd
vrij om in het hospice was te draaien, te
strijken, eten te bereiden en een praatje
te maken met gasten en hun
familieleden. Voorzitter Jos Elshof
van Stichting de Cirkel, de overkoepelende organisatie voor het
Hospice en terminale zorg aan
huis, is dan ook bijzonder trots
op zijn bijna dertig vrijwilligers.
“Je bent hier op de goede plek.
Als er ergens een voorbeeld is te
vinden van de participatiesamenleving, dan is het wel hier bij het
Hospice.”
De voorzitter, zelf ook vrijwilliger, haakt
op verzoek even aan bij het gesprek. Los
van het feit dat we ons in deze reportage
vooral willen richten op de mensen van de
werkvloer (sorry Jos) hebben we natuurlijk
wel te maken met de actualiteit. Stichting
de Cirkel heeft een tijdje geleden namelijk
het plan opgevat om nieuw te bouwen aan
de Monumentstraat. De huidige situatie
in de huurwoning van SallandWonen aan
de Oude Molenweg is verre van ideaal,
want één van de twee gastenkamers is
gelegen op de bovenverdieping. Dat betekent traplopen en dat is niet voor iedereen
weggelegd.
Elshof, voormalig wethouder van de
gemeente Raalte, komt goedgemutst het
kantoor van coördinator Riek Martens binnen en daar heeft hij alle reden toe. Hoe-

wel nog van alles moet worden geregeld
om financiering en bouw rond te krijgen,
is de kogel door de kerk. “De vergunningsaanvraag ligt op het gemeentehuis”,
laat de preses weten dat de schop voor
de nieuwbouw de grond in gaat. “Maar”,
voegt hij er snel aan toe. “We bouwen met
Sallandse zuinigheid. Degelijk, functioneel, zonder overbodige luxe en vooral
met behoud van die huiselijke sfeer die zo
kenmerkend is voor het Hospice.”

bijdrage geleverd aan het verenigingsleven. Overigens is ze nog steeds secretaris
bij Heeten Sportief. Sinds anderhalf jaar
maakt ze deel uit van het vrijwilligerskorps
bij het Hospice. “Ik had er al vaker over
gelezen en met mijn achtergrond in de
zorg heb ik altijd geroepen dat ik dit werk
heel graag wil doen op het moment dat
ik meer tijd heb. Het is een verrijking van
mijn bestaan. In het betaalde werk ben ik
vaak bezig met omzetten en cijfers. Hier
draait het om mensen.”
Het voelt voor haar nog steeds
apart om deel uit te maken van
de laatste fase van iemands
leven. “Een hele ingrijpende tijd,
waarin verschillende dingen van
je worden gevraagd. Af en toe
moet je doortastend zijn, soms
is het beter om je even terug te
trekken en op een ander moment
zit je troostend aan de rand van
het bed. Het kan binnen een uur enorm
verschillen. De gasten bepalen de patronen, wij passen ons aan. Je moet inspelen
op wat er gebeurt.”
Juist die verrassing maakt het vrijwilligerswerk in het Hospice voor haar zo boeiend.
“Ik denk wel dat het scheelt dat ik zelf al
het nodige heb meegemaakt. Je profiteert
van die levenservaring. Ik heb de dood
eigenlijk altijd heel bijzonder gevonden.
Je weet niet hoe het gaat en toch gebeurt
het. Wat ik wel erg vind, is als je mensen
ziet lijden. Dat kan lichamelijk, maar zeker
ook geestelijk. Sommige mensen hebben
hun leven lang moeite gehad met communiceren en dan zou het fijn als je op het
laatst nog dingen kunt uitspreken. Daar
wil ik graag bij helpen, maar soms kun je
die blokkade niet wegnemen en dat moet
je dan ook weer respecteren.” Ω

“Het is een groot goed als je in een gemeente beschikt over een Hospice dat

door zoveel vrijwilligers wordt gedragen.”
burgemeester piet zoon

Geen vaste patronen
Terug naar de dames van de werkvloer.
Ze stellen alles in het werk om het de
gasten in hun laatste levensfase naar ’t
zin te maken. Dat is soms hard werken,
maar het is zeker niet alleen ellende. “Een
stukje humor is heel belangrijk. Voor
een buitenstaander klinkt het misschien
vreemd, maar we lachen hier heel wat af
met de gasten. Zeker als je beiden dezelfde mensen kent”, vertelt Diny Marissink
uit Heeten. Dat wordt later bevestigd door
collega Wil. “We gebruiken de zakdoek
hier niet alleen om de tranen van het huilen op te vangen”
Diny heeft een aardige historie in het vrijwilligerswerk. Eerst als betrokken ouder
op de basisschool en in het voorgezet
onderwijs en later heeft ze ook haar
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Rust en warmte
De gasten in het Hospice zijn aanbeland
in de laatste fase van hun leven. Het kan
wel ruim zes weken duren voordat iemand
overlijdt, maar het is ook al voorgekomen
dat anderhalf uur na binnenkomst al
contact kan worden opgenomen met de
begrafenisondernemer. “Van die familie
kregen we nog een hele mooie ansichtkaart. Dat ze zoveel aan ons hadden
gehad, terwijl je zelf het idee hebt dat je in
zo’n kort tijdsbestek nauwelijks iets hebt
kunnen doen. Dat geeft toch wel veel voldoening”, besluit Diny die graag per fiets
naar het Hospice gaat. “Dan kun je op de
terugweg nog even ergens aan denken en
als je thuis bent, heb je het achter je gelaten en ben je helemaal ontspannen.”
Het verhaal van de gast die ruim zes
weken in het Hospice verbleef, staat Wil
van de Vondervoort nog helder op het
netvlies. Het was namelijk een familielid
van haar en die periode vormde voor
haar de aanleiding om zich als vrijwilliger
aan te melden. “De keren dat ik hier op
bezoek kwam, vond ik de plek zo’n rust en
warmte uitstralen. Mijn familielid was ook
bijzonder tevreden. Ik ben na het overlijden nog een aantal keren terug geweest
om goed te kijken wat er als vrijwilliger
allemaal van je wordt verwacht, maar dit

past bij mij. Ik heb geen zorgachtergrond,
maar heb wel een gezin en doe ook nog
wel het een en ander aan mantelzorg. Wat
me vooral aanspreekt, is het één op één
contact met gasten. Het is heel speciaal
dat ze je toelaten in een bijzondere tijd
en gevoelens en problemen met je willen
delen. Je bent een klankbord en wordt
in die tijd misschien wel een heel klein
beetje familie.”
Inmiddels is de Broeklandse al weer vier
jaar actief. “Ik heb het geluk dat ik dingen
snel van me af kan zetten. Dat helpt natuurlijk wel als je dit werk doet. En mocht
ik toch ergens mee zitten, dan weet ik
dat ik altijd een beroep kan doen op fijne
collega’s en de coördinator. Wat ik wel
moeilijk vind, is de machteloosheid die je
soms ervaart.
“Je moet er voor de gasten en hun familie
zijn”, vervolgt ze haar relaas. Dan zou ze
in principe dus ook in een hotel kunnen
werken, maar ze schudt haar hoofd. “Dan
ga ik toch echt de warmte van deze plek
missen. Ik hoop daarom nog lang als
vrijwilliger actief te kunnen zijn”, zegt
Wil die graag van de gelegenheid gebruik
maakt om een oproep te plaatsen voor
extra menskracht. “Natuurlijk is niet iedereen geschikt, maar het is het absoluut
waard om eens een kijkje te nemen of een
gesprek te voeren. Je voelt zelf al snel aan
of je het aan kunt.”

Zoute haring

Laatste hulp
Ze worden niet bejubeld en geprezen
er wordt geen standbeeld voor hen opgericht,
noch staan ze in het felle spotlight-licht
en geen bijzondere eer wordt hen bewezen
Hun dienst, steeds in bescheidenheid verricht,
is zorgzaam voor een medemens te wezen,
als niets te helen valt en te genezen
met slechts het levenseinde in het zicht
Als ooit het afscheid daar is mag men hopen
op juist het beetje hulp en bijstand
dat verzorgd wordt door die stille filantropen.
Die, als je heel het leven hebt gehad,
nog even met je samen willen lopen;
het laatste eindje op het laatste pad.

(Gerard Haverkort)

Het is een mooi bruggetje naar Riek
Martens die daar als coördinator
en werver van vrijwilligers graag
op inhaakt. Ze geeft aan te willen
groeien naar een vrijwilligersbestand
met dertig tot 35 namen. “En als we
straks in het nieuwe gebouw zitten,
dan zou het heel mooi zijn als we
over zo’n vijftig mensen kunnen
beschikken.”
Als coördinator is ze deels betaalde
kracht, maar je kunt Riek – samen
met haar collega’s van de zorg aan
huis – gerust uitroepen tot topvrijwilliger. Want, ze is wel 24 uur per
dag bereikbaar. En daarbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen
doordeweekse dagen, het weekend
en feestdagen. “Mijn hart ligt bij de
terminale zorg. Mooi dat je iets kunt
betekenen voor mensen die op hun
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kwetsbaarst zijn”, legt ze uit. “Tja, mijn
man vraagt ook wel eens of ik denk dat ik
op tijd thuis ben, maar eigenlijk weet hij
het antwoord al…
Ze geeft leiding aan het team van vrijwilligers, is aanspreekpunt voor het bestuur
en is de spil in het overleg met zorgverleners. “Laten we voorop stellen dat de professionals altijd verantwoordelijk zijn voor
de zorg. Dat gaan wij niet overnemen. Wij
ondersteunen en begeleiden.”
Dat is het verhaal dat zij en voorzitter Jos
Elshof regelmatig uitdragen. “Het is niet
de bedoeling dat we een verlengstuk zijn
van een zorginstelling. Wat het Hospice
zo uniek maakt is de huiselijke sfeer”,
aldus het duo dat momenteel natuurlijk
razend druk is met de aanstaande nieuwbouw. Het nieuwe gebouw wordt niet te
groot, maar gaat toch zeker ruimte bieden
aan vier gasten. “Het Hospice is niet
alleen van Raalte. We hebben altijd een
verbinding gemaakt naar de buurtdorpen.
Zelfs in ons bestuur en het comité van
aanbeveling.”
Om het regionale karakter te benadrukken, is het slotwoord – geheel terecht
– voor Loeke en Alie Vlaskamp uit Wijhe.
Op 8 februari overleed de moeder van
Loeke in het Hospice. Ondanks het verdriet kijken ze met een goed gevoel terug
op de tijd dat ze regelmatig op bezoek
kwamen bij (schoon)moeder. “Ze is er
relatief lang verbleven en in die tijd bouw
je echt een band op met de vrijwilligers.
Voordat we er mee in aanraking kwamen,
hadden we geen idee wat het Hospice inhoudt, maar de eerste indruk was meteen
goed. Het was voor ma en voor ons een
prettig idee dat ze nooit alleen was. Dat
heeft iedereen rust gegeven.”
Het echtpaar kan het ruim zes maanden
later amper bevatten dat vrijwilligers een
deel van hun Kerst met familie opofferen
om zoals ze het zelf omschrijven bij een
wildvreemde vrouw aan het bed te staan.
“Ze doen echt alles om het je naar de zin
te maken. Moeder had ineens zin in zoute
haring. Dan gaat er dus gewoon iemand
naar de markt om een visje te halen. Ook
het feit dat je de kamer met je eigen spullen kunt inrichten, is bijzonder. Het geeft
je het gevoel dat je nog altijd de regie in
handen hebt. Een betere instelling als
deze bestaat er gewoon niet!” µ
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“We gebruiken de zakdoek
hier niet alleen om de tranen
van het huilen op te vangen.”
wil van de vondervoort ,
vrijwilliger hospice raalte

