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-
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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.
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