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Van de bestuurstafel
Welkom
Wij zijn er trots op dat wij u het
tweede nummer van de Cirkelaire
kunnen presenteren en u weer
deelgenoot mogen maken van het
wel en wee binnen de terminale zorg
die De Cirkel biedt.
Of het nu gaat om de zorg bij mensen
thuis of in het hospice aan de Monumentstraat in Raalte, wij hopen u een
indruk te geven van hetgeen binnen
en rondom De Cirkel als organisatie
voorbijkomt en waarvan wij als
redactie verslag kunnen doen.
Heeft u vragen, opmerkingen
of tips, laat het ons weten via
redactie@decirkel.nl. Wij staan
open voor elke suggestie.
Wij wensen u mooie kerstdagen en
voor het nieuwe jaar, voldoening,
hoop en liefde. Wij komen in 2019
graag met een aantal nieuwe uitgaven
van ‘De Cirkelaire’ bij u terug.
De redactie

Na een fantastische zomer en najaar loopt het jaar 2018 al weer
naar een einde. Er is veel gebeurd, zeker ook bij Stichting De Cirkel.
We hebben de samenvoeging van de Stichting Vrienden van.. en
van Stichting De Cirkel afgerond en bestuurlijk en organisatorisch
ingevuld. Met dank aan allen die dat mogelijk gemaakt hebben.
Terugblik

Nadat de familiekamer is gerealiseerd
hebben we gemerkt hoe waardevol dat is
voor onze gasten, maar ook voor hen die
werkzaam zijn in het hospice. Een
welkome uitbreiding.
Na een vrij rustige start van 2018 zijn er
in de afgelopen maanden veel opnames
en inzetten geweest. De zorg thuis heeft
dit jaar, tot eind oktober, bij 30 families
aan huis ondersteuning geboden. Ook
in het hospice was het met regelmatige
bezetting van vier kamers best stevig aanen doorpakken.
Dit alles is gelukt dankzij de inzet van
onze grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Regelmatig moesten er extra
diensten gedraaid worden. Zeker in de
vakantieperiode was het voor zowel
coördinatoren als vrijwilligers een uitdaging om dit te realiseren en naar wens
van onze gasten en cliënten er ‘te zijn’.
Dankbare reacties krijgen wij voor het
goede en belangrijke werk van onze
vrijwilligers. Dank aan hen voor hun niet
aflatende inzet!

Organisatie

Het bestuur heeft zich beraden over de
huidige situatie en de gewenste situatie
en organisatie. Er is o.a. voor gekozen
om de diensturen van de coördinatoren
Paulien Kappert en Riek Martens uit te
breiden zodat zij zowel zorg thuis als in
het hospice samen kunnen aansturen.
Daarnaast willen we zorg+ vrijwilligers
aantrekken die de beide coördInatoren
kunnen ondersteunen en ook in de weekenden diensten kunnen overnemen. Ook
voor secretariële en andere taken zoeken
we gepaste ondersteuning.
Tijdens de informatieavond voor nieuwe
vrijwilligers, 8 november in het Annahuis
Raalte, hebben we de eerste contacten mogen leggen met maar liefst 12
gemotiveerde personen die voor een
vervolggesprek met de coördinatoren in
aanmerking wensen te komen. Wie er
uiteindelijk in welke rol een bijdrage als
vrijwilliger gaat leveren, zal in onderlinge
afstemming worden bepaald. Dankbaar
en blij zijn we met de mooie opkomst en
belangstelling.

‘Dit geluksvogeltje staat symbool voor de
geluksmomentjes die u geeft en ontvangt.
Wij wensen u toe dat u in 2019
vele geluksmomentjes mag ervaren.’
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Vervolg ‘Van de bestuurstafel’.

Afscheid

Binnen het bestuur gaan Elise Venemans
en Herman Hekkert ons verlaten. Elise is
vele jaren jaren als bestuurslid betrokken
geweest. Wij zijn haar zeer erkentelijk
voor haar gemotiveerde inzet voor zorg
en welzijn van iedereen binnen De Cirkel.
Herman zijn we dankbaar voor de wijze
waarop hij het bestuurssecretariaat heeft
geprofessionaliseerd. Gelukkig zijn we
erin geslaagd om opvolgende kandidaatbestuursleden te vinden, die ik graag in
een volgende ‘Cirkelaire’ voorstel.

het aantal inzetten bij mensen thuis als
het aantal gasten in het hospice, ons
grootste aandachtspunt. Daarnaast
komt het pensioenmoment (2020) van
coördinator Riek Martens in zicht. Kortom
ook in 2019 is er heel wat te bespreken
en vast te stellen. Ik sluit af met de wens
voor ieder dat 2019 veel goeds in petto
heeft. Dank aan allen die zich op enigerlei
wijze hebben ingezet voor Stichting De
Cirkel. Ook volgend jaar hopen we weer
een beroep op u te mogen doen.
Klaas J Koekkoek,
voorzitter

Periode 2019

De komende periode(2019) gaan we
nadenken hoe de organisatie van
Stichting De Cirkel zich verder moet
ontwikkelen. Door toename van zowel

Vrijwilligers gevraagd
“Zou je als vrijwilliger wat in de
terminale zorg willen betekenen?”
Met deze oproep hebben wij de laatste tijd actie gevoerd en we zullen dit ook
blijven doen. Vrijwilligers, man, vrouw, jong, oud, vormen nu en in de toekomst de
basis om als stichting te kunnen doen waar we voor staan. Er “zijn” voor mensen
van wie het levenseinde nadert.
De taken binnen de stichting De Cirkel variëren van zorg en ondersteuning aan
cliënten thuis en gasten in het hospice tot zorg+ vrijwilligers die taken van coördinatoren kunnen en willen overnemen. Verder zijn er organisatorische en administratieve taken en kan de werkgroep Vrienden ondersteuning gebruiken. Er is
heel veel te doen! Opleiding of baan zijn niet bepalend. De Cirkel is blij met elke
vrijwilliger en vorm van hulp die kan worden geboden.

Geïnteresseerd of kent u iemand, neem contact op.

Een kort berichtje naar info@decirkelraalte.nl en er wordt gereageerd.

Zou je als
vrijwilliger wat
in de terminale
zorg willen
betekenen?

Gorssel, september 2018

Ervaringsverhaal van
een betrokken familie
Ma Schipper is 94 jaar oud geworden.
18 juni 2018, eerste telefoontje van
de huisarts, er moet zorg komen. Daar
was mijn moeder niet blij mee, maar ze
ging akkoord met 2 contactmomenten,
’s morgens en ’s avonds bij het aanen uitkleden. Er komen steeds meer
contactmomenten op de dag maar ook
‘s nachts.
Er volgt opname in het ziekenhuis voor
onderzoek, daar blijkt dat er zoveel aan
de hand is dat ze niet meer naar huis kan.
In het familiegesprek kwam naar voren
dat de Hospice de beste oplossing was.
Gekozen voor Raalte wegens de huisarts
maar ook wegens de verzorgenden die
ook al bij haar thuis kwamen.

“Ze zijn allemaal zo goed
en zorgzaam, één en al
lof voor de vrijwilligers.”
Met een stuurs gezicht kwam ze bij De
Cirkel binnen. De volgende dag was ze
er blij mee, kamer voor haar alleen. Dit
heeft ze ook vaak gezegd. “Ze zijn allemaal zo goed en zorgzaam, één en al lof
voor de vrijwilligers.” Dat was voor ons
een hele geruststelling.
Ook voor ons was er een luisterend oor.
Moeder verlangde ernaar om te sterven,
“ik hoop dat ik morgenvroeg niet meer
wakker word.”
2 september is ze ‘s avonds rustig ingeslapen. We werden opgevangen en stonden er niet alleen voor. De laatste zorg
wordt ingezet, liefdevol en met respect
voor de overledene. Bijzonder voor ons
om dit mee te maken.
Het afscheid vanuit de Hospice heeft
veel indruk op ons gemaakt.
Dank jullie allen voor alle aandacht en
zorg, het was geweldig.
Otto Linthorst en familie

We nemen je graag op als vrijwilliger in ons team.
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In de ‘spotlight’
Deze keer staat Diny Meulman, vrijwilliger zorg thuis, in de
‘spotlight’. Met haar willen we alle vrijwilligers van de zorg
thuis in het zonnetje zetten, want hun bijzondere werk speelt
zich vaak af buiten ons blikveld.
Diny werkt 2 jaar als vrijwilliger bij de
zorg thuis. Op de vraag wat haar motivatie was om deze keuze te maken, steekt
ze enthousiast van wal. “In mijn werk als
verzorgende bij de Thuiszorg kwam ik
vrijwilligers tegen van De Cirkel. Het sprak
mij aan hoe zij het de mensen in hun laatste levensfase zoveel mogelijk naar de zin
konden maken, hoe zij hen nog konden
‘vertroetelen’. Ik wist dat dit werk mij veel
voldoening zou geven.” Het was voor Diny
even wennen dat ze de verpleegkundige
zorg aan de professionals van Carinova
moest overlaten, maar ze heeft zich daar
snel volledig in kunnen schikken.

Op pad

Diny wordt ingezet in de hele regio, dus
ook regelmatig in het buitengebied. “Ik
ben altijd benieuwd waar ik terechtkom.
Het maakt mij niet uit of het helemaal
achteraf is, ik ga daar juist graag naartoe.
Het is ook een voordeel dat je een onbe-

Diny Meulman
al 2 jaar
vrijwilliger bij
de zorg thuis

kende bent voor de cliënt. De zieke heeft
er vaak behoefte aan zijn levensverhaal
te vertellen. Dat gaat makkelijker bij een
‘vreemde’, die is onbevooroordeeld en
het wordt niet verder verteld. In de stilte
van de nacht ontstaan vaak heel persoonlijke gesprekken.”

Vertrouwen

Het is heel bijzonder hoeveel vertrouwen
wij krijgen van de mensen. Wij komen
in iemands leven op de meest intieme
momenten, in hun huis, tussen alle persoonlijke voorwerpen. Het is de kunst om
‘mee te bewegen’ met het leefpatroon
van de cliënt en de naaste(n). De wens
van de cliënt is daarbij altijd leidend. Maar
het is ook belangrijk dat de naasten het
volhouden.
Dat je eraan kunt bijdragen dat iemand in
zijn eigen vertrouwde omgeving kan sterven, geeft veel voldoening. Veel mensen
hebben de dood van een dierbare nog

niet eerder meegemaakt. Wij kunnen hen
tot steun zijn, ze staan er niet alleen voor.”

Collega’s

Ik ben benieuwd of Diny soms zelf niet
het gevoel heeft dat ze er alleen voorstaat. “Als er iets dringends is, kan ik
altijd, dag en nacht, contact opnemen
met één van de coördinatoren. En via de
mail is er dagelijks contact met de andere
ingezette vrijwilligers. Verder vind ik de
thema-avonden en de evaluatie-ochtenden erg zinvol voor het collegiale
contact.”
Uit alles blijkt hoe betrokken Diny is en als
de gezondheid het toelaat, gaat ze graag
nog een aantal jaren door. Is er niet één
minpuntje? “Ja, op pad moeten als het
glad is!”
Onder de indruk van het gesprek ga ik
weer naar huis, meer dan ooit beseffend
dat ’s nachts in de regio vrijwilligers van
De Cirkel waken.

“Burengeruchten” van de Horizon
Wat was het spannend voor het personeel en de kinderen van de Horizon toen
het hospice naast de school werd gebouwd. Toen we het er een keer over hadden
met de kinderen zei een van hen wel te snappen waarom het hospice juist op die
plek werd gebouwd: dat is vlak bij de begraafplaats!!!
Als we het nu over het Hospice hebben, geven
de leerlingen aan het een mooi huis te vinden en
dat ze het fijn vinden dat ze het grasveld mogen
gebruiken om er lekker een potje te voetballen.
Ze zeggen dan ook dat ze wel eens bij het Hospice
komen………om de bal op te halen!!!! Ze vonden
het leuk dat er een tijdje geleden een man in een
rolstoel wel eens naar hun spel kwam kijken.

Het kunstwerk, gemaakt
door de leerlingen van de
Horizon, is het pronkstuk
van de woonkamer.

Vanuit het klaslokaal van de kleuters kunnen we
het hospice goed zien en wordt het goed in de
gaten gehouden. Op een dag riep een kleuter: “Er
is brand in dat huis”. Juf zei: “Nee hoor er komt
rook van de kachel uit de schoorsteen” “Niet waar,
het is brand” bleven ze volhouden. Gelukkig had
juf gelijk. Buren wees gerust jullie kunnen je veilig
voelen, want de kleuters slaan meteen alarm als ze
rook zien.

Ook als er een ambulance bij het huis staat, wordt
dit meteen door de kinderen gesignaleerd en staan
ze binnen no time met de neus tegen de ruit.
Samen hebben we gesproken over waarom de
ambulance daar komt en wat voor soort huis het
is. Ze dachten aan iemand met een gebroken been.
Eigenlijk wisten ze het niet goed. Ze weten nu dat
het een huis is voor mensen die heel erg ziek zijn
en niet meer beter kunnen worden en daar lief en
goed verzorgd worden.
Ze zijn trots op hun kunstwerk, dat ze speciaal gemaakt hebben voor het hospice. We vinden het geweldig dat dit kunstwerk in de woonkamer van het
hospice hangt. We hopen dat de mensen die in het
hospice verblijven en hun familie er, ondanks de
verdrietige situatie, een beetje vrolijk van worden.
Mirjam en Hanneke
3.

Werkgroep Vrienden
De Vrienden hebben weer een paar succesvolle acties achter de rug en er staan weer nieuwe op stapel.

Stöppelhaene opbrengst

Zo stonden zij tijdens Stöppelhaene met een stand in de
Kruisverheffing. De Vrienden mochten aansluiten bij de
tentoonstelling van de Fotoclub Salland. De verkoop van de
kaartenset ‘Salland op de kaart’ bleek een schot in de roos.
De opbrengst was boven verwachting: € 875,-.
Eveneens belangrijk is de uitwisseling van informatie met
de bezoekers. De sfeer in de kerk nodigt uit tot persoonlijke
gesprekjes over terminale zorg.

Sallandse Wandelvierdaagse

Op 24 oktober was het weer ‘Rode woensdag’ tijdens de Sallandse Wandelvierdaagse. In het centrum van Heino lag de rode loper uit voor de honderden
wandelaars en er was een rustpunt ingericht. Een uitgelezen plek voor de verkoop
van de rode dasjes van De Cirkel. Marianne Hamer en Janny Groot Beumer hebben
daar hun verkooptalent ingezet en hebben vele wandelaars ‘de das omgedaan’.
Opbrengst: € 325,-.

Kerstmarkten

In december zijn de Vrienden weer aanwezig op
verschillende kerstmarkten. Waar?
- Winterfair in Heeten
- Kerstmarkt in het Wooldhuis te Heino
- Kerstmarkt in de Hartkamp
- Kerstmarkt in Schuilenburg in Raalte
- ‘Moonlight shoppen’ in Luttenberg (Elckerlyc)
Nieuwe producten te koop zoals:
• unieke vaasjes en ‘vogelvoerparapluutjes’ van keramiek,
gemaakt door Janny Bolt en Marianne Voorhorst;
• een nieuwe set kaarten met foto’s van Fotoclub Salland.
Bijzondere natuuropnames staan centraal.
Een set van 10 kaarten kost € 10,-.
Ook een origineel cadeautje!
Interesse?
Stuur een berichtje naar:
vrienden@decirkelraalte.nl

Sallandse boerenbrunch

Op zondag 30 september organiseerde het Raalter Ondernemersverbond (ROV) een Sallandse boerenbrunch in de openlucht op
de Varkensmarkt. Het was heerlijk weer en 87 deelnemers hebben
van de brunch genoten. Het ROV heeft voor de Sallandse lekkernijen gezorgd en de gasten betaalden een bijdrage die geheel
bestemd was voor Stichting De Cirkel. Twee leden van de Werkgroep Vrienden waren aanwezig om vragen m.b.t. De Cirkel te
beantwoorden.
Het ROV kon De Cirkel verblijden met een cheque van € 516,85.
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Warm aanbevolen
Titel:
Subtitel:
Auteur:
Prijs:

‘Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt’
Het boek voor een waardevolle tijd
Eveline Tromp-Klaren
e 24,99

Als je te horen krijgt dat je niet meer beter wordt, verandert dat in één klap alles.
De tijd die achter je ligt, komt in een nieuw perspectief te staan, de toekomst is
korter dan je had gehoopt. Hoe geef je kwaliteit, inhoud en betekenis aan de tijd
die je nog hebt? Dit boek geeft steun, troost en inspiratie. Het boek bevat o.a.
ervaringsverhalen, prachtige quotes en adviezen. Daarnaast is er ruimte voor eigen
tekst en een vakje voor bijv. brieven en foto’s. De schrijfster is psycho-oncologisch
therapeut en heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van mensen die te
horen hebben gekregen dat zij niet beter zullen worden.

“Je kunt niet tegen de nacht vechten,
maar wel een licht opsteken’.”

Giften
Erg blij zijn we met de spontane bijdragen van bedrijfsleven,
dankbare particulieren en opbrengsten uit acties.
Zo werd het met bijdragen van o.a.
BAJO bouw, Mariënheem en Boerhof
projectinrichters, Heeten, Lions, Rotary,
Vrienden van De Cirkel mogelijk om de
familiekamer te realiseren. Een bijdrage
van Palazzo Groep uit Holten viel ons ten
deel, de opbrengst van Roparun zorgde
voor aanschaf van een zogenaamd
koppelbed. Dankzij samenwerking
tussen Bernard Blom Dreamplafonds
Heino en Kluszon Raalte werd het
gehele hospice voorzien van hordeuren.
Een bijzondere gift kregen we uit
handen van Ineke Hutten, medewerker
bij de Rabobank. Op de kantoren in
de regio staan potjes op de balie voor
buitenlandse munten. Zodra het een
leuk bedrag is, worden deze omgewisseld en worden voorstellen gedaan voor
goede doelen. Vervolgens brengen de
medewerkers hun stem uit. De Cirkel
kreeg de meeste stemmen en mocht het
mooie bedrag in ontvangst nemen. Een
originele manier om een gift te doen.
Van nabestaanden, die veelal anoniem
wensen te blijven, ontvangen wij met
regelmaat financiële bijdragen. De

Stichting De Cirkel, terminale zorg
Postadres:
Monumentstraat 57b,
8102 AK Raalte
Tel: 0572-365755
E-mail: info@decirkelraalte.nl
www.decirkelraalte.nl

COLOFON

Wilt u de Cirkelaire ook ontvangen,
meld u dan aan via info@decirkelraalte.nl.
Afmelden kan ook via dit e-mailadres.
een tip voor de redactie kunt u richten aan
redactie@decirkelraalte.nl.
Redactie: Thea de Bont, Marian Kalfs,
Paulien Kappert
Gastbijdragen: Klaas Koekkoek, Otto
Linthorst, Mirjam en Hanneke
Vormgeving: Edith Poppe
De Cirkelaire verschijnt onregelmatig

Ineke Hutten overhandigt de cheque.

werkgroep Vrienden stelt van alles in
het werk om De Cirkel financieel te
ondersteunen. Kortom, het is geweldig
om al deze mooie bijdragen in ontvangst
te mogen nemen. Het helpt Stichting De
Cirkel om het mooie werk voor mensen
in hun laatste levensfase mogelijk te
maken en zoveel mogelijk naar persoonlijke wens van eenieder in te vullen.
Heel veel dank aan ieder die De Cirkel,
in welke vorm dan ook, een warm hart
toedraagt.

De Cirkel is voor een groot deel
afhankelijk van donaties.
Overweegt u een financiële bijdrage?
Ons rek.nr. is:NL16 RABO 0113 0618 03 t.n.v.
Stichting De Cirkel Raalte of
NL98 RABO 0120 6187 61 t.n.v. Vrienden/
Vrijwilligers van Stichting De Cirkel Raalte

PRIVACY

Stichting De Cirkel behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Stichting De Cirkel draagt er zorg voor dat
persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk,
veilig en in overeenstemming met de
privacywetgeving worden behandeld.
Voor meer informatie: www.decirkelraalte.nl
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