Kwaliteit van leven in de laatste fase staat voorop bij De Cirkel
‘Het Hospice kan alleen bestaan met hulp van de gemeenschap’
De laatste fase van mensen die stervende
zijn zo aangenaam mogelijk maken. Dat is
het doel van Stichting De Cirkel. Thuis, maar
ook in het gloednieuwe Hospice in Raalte.
“Dit is natuurlijk een prachtig gebouw, maar
het moet wel betaald worden”, vertelt Jos
Elshof, voorzitter van De Cirkel. “Wij kunnen
niet zonder giften van de gemeenschap en de
Stichting Vrienden van De Cirkel.”
Stichting De Cirkel biedt zorg aan mensen in de
laatste fase van hun leven. ’s Nachts bij mensen
thuis of 24 uur per dag in het Hospice in Raalte.
“Mensen worden doorverwezen of kloppen
bij ons aan als het niet meer gaat. Het Hospice
is een ‘bijna-thuis-huis’”, legt Elshof uit. “Beide
vormen dienen ter ontlasting van familie en
mantelzorgers. Niet de medische kant staat
voorop, maar de kwaliteit van leven.”

Vrijwilligers
De zorg die De Cirkel verleent, wordt volledig
gedaan door vrijwilligers. Negentien in de zorg
thuis, 43 in het Hospice en zeven vrijwilligers
die andere taken verrichten. Maar daar kunnen
er volgens Elshof wel meer bij, om het werk wat
te verlichten. De vrijwilligers verlenen alleen
niet-medische zorg. “Wij willen die laatste fase
zo aangenaam mogelijk maken. Dat kan door
een praatje te maken, te luisteren, een muziekje op te zetten, maar vooral door er te zijn.”
Nieuwe Hospice
Jaarlijks worden er dertig mensen in hun eigen
woonomgeving geholpen. In het Hospice aan
de Monumentstraat, dat dankzij vele acties tot
stand is gekomen, worden ook elk jaar dertig
‘gasten’ verwelkomd. “Onze gasten betalen 40
euro per 24 uur. Dat is voor de kosten die je
anders thuis ook maakt. Maar om het gebouw
te realiseren, was ook een lening nodig. En
daarnaast wordt de grond gehuurd. Dat moet
betaald worden van een subsidie van het Rijk.
Alleen gaat die subsidie uit van het aantal
mensen dat drie jaar geleden geholpen werd.
Toen hadden wij nog het huis aan de Oude
Molenweg. Dat was veel kleiner en we hielpen
veel minder mensen.”
Vrienden van De Cirkel
De subsidie is de komende jaren dan ook
niet voldoende om terminale zorg in MiddenSalland in stand te houden. “Gelukkig bestaat
de stichting Vrienden van De Cirkel”, zegt Elshof
met een glimlach. “Want daar heb je vrienden
voor”, springt Marian Kalfs bij.
Kalfs is voorzitter van de Vrienden van De
Cirkel. De stichting doneert De Cirkel jaarlijks
een vast bedrag zodat de exploitatie van het
Hospice niet in gevaar komt. Maar daarnaast
wordt er ook voorlichting gegeven en wordt
er geld ingezameld voor extra ondersteuning
van de vrijwilligers van De Cirkel, bijvoorbeeld
voor extra scholing. “Dat geld moet allemaal uit
de gemeenschap komen”, verduidelijkt Kalfs.
“Middels acties en activiteiten hebben wij al
vaak een beroep gedaan op iedereen en dat
blijven we de komende jaren doen. Want zonder die ondersteuning, kan het allemaal niet

betaald worden. Iedereen die de terminale
zorg een warm hart toedraagt, vragen wij om
een bijdrage te leveren als vrijwilliger of financieel. Want door de individualisering van de
samenleving en de veranderingen in de zorg,
zullen mensen steeds vaker aangewezen zijn
op dit soort initiatieven.”
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