INFOBULLETIN
- Voorwoord		
- Van de bestuurstafel
- Activiteiten vrijwilligers
- In de ‘spotlight’		
- Werkgroep Vrienden
- Warm aanbevolen		
- Vernieuwde website
- Bezoek studenten		
- Bijzondere acties		
- Ervaringsverhaal familie
- Giften, donaties		

1
1
2
3-4
5
6
6
6
6
7
7

De Cirkelaire
Nr. 4 | december 2019

Van de bestuurstafel
Voorwoord
In deze uitgave komt o.a. een zorgvrijwilliger aan het woord.
Uit zijn verhaal blijkt hoeveel voldoening het oplevert om te zorgen voor
onze naasten. Die zorg en die aandacht
die de vrijwilligers in de zorg thuis en
in het hospice geven, is onbetaalbaar.
Zij hebben een groot doel voor ogen,
namelijk ‘er zijn’.
In de Kersttijd, zo aan het einde van alweer een jaar, is dit zeker een moment
om daarbij stil te staan.
Voor de vrijwilligers is dit ook een
bijzondere periode waarin zij graag
beschikbaar zijn om het voor de gasten
zo aangenaam mogelijk te maken en
bij mensen thuis zorg te verlenen en
tot steun te zijn.
Wij hopen dat kerst ‘vrede’ brengt in
de harten van hen van wie afscheid genomen gaat worden en dat hun naasten gesterkt worden in het vertrouwen
dat De Cirkel-vrijwilligers er voor hen
willen zijn, ook in het nieuwe jaar!

Wij wensen ieder een
mooie kerst en al het
goede voor 2020.

Het is een cliché, maar toch, wat is dit jaar snel gegaan. Wat zijn
er veel zaken gedaan en veel mooie en ook moeilijke momenten
geweest. De zorg thuis heeft door veel inzetten voor veel families
een zeer gewaardeerde ondersteuning kunnen bieden. Ontroerende reacties kregen we. Fijn om zo onze medemens en hun families
te kunnen helpen.
Ook het hospice is voor veel gasten van
groot belang geweest. Het aantal gasten
dat we dit jaar mochten ontvangen evenaart
dat van het voorgaande jaar. Daarmee is
voor veel families de zorg en aandacht die
onze vrijwilligers hebben gegeven van groot
belang en tot steun geweest. De dankbaarheid was hartverwarmend. Alle vrijwilligers,
zeer hartelijk dank voor jullie inzet.
Het bestuur heeft niet stil gezeten. We
vergaderen meestal 10 x per jaar, en dat is
ook in 2019 zo geweest. We hebben met
alle betrokkenen de AVG (privacy) en VOG
(gedragscode) besproken en geregeld.
Belangrijk, voor onze gasten, hun naasten
en medewerkers dat dit ook schriftelijk goed
is vastgelegd.
Ter ondersteuning van onze coördinatoren,
hebben we nu ook zorg+ vrijwilligers. Dank
aan hen dat zij, met deze extra verantwoordelijkheid als vrijwilliger, dit voor De Cirkel
willen doen.
We hebben mede door mooie giften,
gewenste zaken kunnen realiseren, zoals
de zonwering, parasols en het verder
opknappen van de tuin.

De komende periode gaan we ons bezighouden met de opvolging van Riek die met een
welverdiend pensioen gaat. De zorgvuldige
en uitgebreide sollicitatieprocedure loopt
van oktober tot december 2019. We streven
ernaar dat uiterlijk 1 april 2020 de opvolger
van Riek aan de slag kan.
Voortdurend zijn er mutaties in beschikbaarheid van vrijwilligers. Dit heeft de grootst
mogelijke aandacht van het bestuur. In
overleg met de coördinatoren bespreken
we wat de beste werkwijze is om nieuwe
vrijwilligers te werven en op te leiden voor
deze mooie taak. Ook de plannen voor de
komende jaren werden uitvoerig besproken
en we hebben de verwachting dat we die
ook financieel positief kunnen afronden.
Namens het bestuur van De Cirkel, wil ik alle
vrijwilligers en ook hun families bedanken
voor de grote inzet voor De Cirkel. Zonder u
kunnen we niet!
Ik wens u mooie en gezonde feestdagen toe,
met allen die u lief zijn. Wij hopen ook in het
nieuwe jaar 2020 op u te mogen rekenen.

Klaas J.Koekkoek
Voorzitter stichting De Cirkel
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Activiteiten voor en door vrijwilligers
Vrijwilligersuitje

Lezing

Een interessante lezing van Prof. Dr. Manu Keirse is de
vrijwilligers op 20 november jl. aangeboden door het
bestuur en deze werd erg goed bezocht. Op indrukwekkende en verhalende wijze nam hij ons mee in de diverse aspecten rondom omgaan met verlies en verdriet.
Een ieder ging na deze avond in de mooie Plaskerk in
Raalte vol indrukken weer huiswaarts.

Ook in de tweede helft van 2019 hebben we vóór en mét
onze trouwe vrijwilligers diverse activiteiten ondernomen.
Zo kijken we o.a. terug op een zeer geslaagd vrijwilligersuitje, waarbij we de tentoonstelling “Mysterie van het
leven” in de Plaskerk hebben bezocht. Vervolgens fietsten
we met z’n allen richting “Hof van Eigen- aardigheden”.
Daar troffen we een kleurrijke tuinlocatie, waar we heerlijk
in het zonnetje konden genieten van een uitstekend verzorgde lunch. Een dag in het teken van geheel verdiende
aandacht en waardering voor alle vrijwillige inzet.

Beurzen

In oktober en november waren coördinatoren met enkele vrijwilligers
vertegenwoordigd op enkele uitvaartbeurzen. Heel fijn om met belangstellenden in gesprek te gaan en uit te mogen leggen welke ondersteuning De Cirkel te bieden heeft. Op dergelijke momenten merken we ook
dat De Cirkel bij velen al een bekende naam heeft verworven.

BHV

Uiteraard is er
aandacht voor
veiligheid in
het hospice.
Onlangs hebben
10 personen
een BHV-cursus
gevolgd.

Een nieuw jaar tegemoet
De tuinmannen hebben weer hard gewerkt
om de tuin winterklaar te maken.

In deze decembermaand, waarin ook het hospice in kerstsfeer is
gebracht door vrijwilligers, proberen we even stil te staan bij wat 2019
ons gebracht heeft. We hebben samen veel bijzondere momenten
mogen beleven en voldoening mogen halen uit ons werk. We maken
ons op voor weer een nieuw jaar. Ons voornemen is om met warme
aandacht, onverminderde motivatie en enthousiasme klaar te staan
voor een ieder die op ons een beroep doet.
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In de ‘spotlight’
Deze keer richten we de ‘spotlight’ op Jan Kamp,
zorg-vrijwilliger in het hospice. Door zijn verhaal
krijgen we een beeld van het bijzondere werk dat
de vele zorg-vrijwilligers in het hospice verrichten.
Ik ontmoet Jan voor dit gesprek op zijn
vrije maandagavond. “Als het voor De
Cirkel is, heb ik er altijd alles voor over”.
Dit is de eerste uitspraak die ik van hem
hoor en zijn gezicht spreekt daarbij
boekdelen!
Het is meteen duidelijk dat Jan zich
erg betrokken voelt bij dit werk en zijn
ervaringen graag wil delen.
Jan is ruim 4 ½ jaar als vrijwilliger bij
De Cirkel en heeft een korte tijd gewerkt
bij het vorige hospice aan de Oude
Molenweg. “Het nieuwe hospice is een
geweldige vooruitgang. In de eerste
plaats voor de gasten, maar ook voor
de vrijwilligers. De huiskamer werd onze
eigen plek. We hoefden niet meer op het
kantoor van de coördinator te zitten.
En ik ervaar de nieuwe familiekamer
ook weer als een belangrijke aanvulling.
Het is fijn als mensen letterlijk en figuurlijk even de ruimte krijgen.”

Wat was je motivatie om vrijwilliger te worden bij het hospice?

“Er was voor mij een heel directe aanleiding. Kort nadat ik gestopt was met
werken ben ik zeer ernstig ziek geweest
en ik heb het geluk gehad dat ik het heb
overleefd. Geleidelijk ontstond bij mij de
wens om mensen te helpen die niet dat
geluk hebben. Toen ik een advertentie
zag waarin vrijwilligers voor het hospice
werden gevraagd, wist ik het meteen:
ik wil iets betekenen voor mensen die
helaas niet meer genezen. En door mijn
eigen ervaring kan ik meer meevoelen,
wat misschien een pré is.”
En daar komt nog iets bij. Jan heeft jaren
gewerkt als technicus in een verpleeghuis.

“Als het voor De Cirkel is,
heb ik er altijd alles voor over”.
De wens om zelf als ziekenverzorgende te
gaan werken is helaas niet uitgekomen.
Door in het hospice te gaan werken,
zou iets van die wens toch in vervulling
kunnen gaan.

De gast centraal

Na een korte opleiding en inwerkperiode
word je als vrijwilliger ingezet. Wat is
voor jou de kern van het werk?
“Het belangrijkste voor mij is het de gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken.

‘‘ik wil iets betekenen voor mensen die helaas
niet meer genezen. En door mijn eigen ervaring
kan ik meer meevoelen, wat misschien een pré is.”
Dat ze zich ondanks alles een beetje goed
voelen. Ze mogen zo vaak een beroep op
ons doen als ze willen. Ik wil er echt voor
hen zijn. En je moet goed aanvoelen wat
de gast wil. Soms wordt er weinig gepraat, maar een blik zegt vaak meer dan
veel woorden. Een gezichtsuitdrukking
kunnen lezen en dan passend handelen.
Soms zijn er concrete wensen, speculaas
van de warme bakker of een haring, en
dat regelen we dan.
Natuurlijk zijn er veel verdrietige situaties,
maar ik wil ook benadrukken dat het vaak
leuk is met de gasten. Er wordt zeker gelachen. Humor is soms belangrijk, juist in
het hospice. Daardoor ‘vergeten’ de mensen even waarom ze in het hospice zijn.”
In dit kader is het wel aardig te vermelden
dat Jan in het verleden een clownsopleiding heeft gedaan. Juist hierdoor weet hij
wanneer en welke humor op z’n plaats is.

“Het belangrijkste voor mij is het de gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken.’’

3

Vervolg ‘In de spotlight’.

Het contact met de familie is ook een
essentieel onderdeel van het werk. Volgens Jan zijn er soms omstandigheden
waarbij je meer met de familie communiceert dan met de gast. Ook hier geldt:
aanvoelen hoe je de familie tot steun
kunt zijn.

De praktische werkzaamheden?

“Net zoals thuis verrichten wij hier dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden.
Dat is het verzorgen van het ontbijt,
koffie/thee, en het serveren van de
warme maaltijden, die door een externe dienst worden gebracht. We zorgen
ervoor dat alle ruimten er netjes uitzien,
dat er altijd bloemen zijn. Al deze werkzaamheden voorzie ik van een ‘plusje’,
het kleine gebaar, zodat er weer een
gezellig momentje is voor de gast. Tussen
de bedrijven door doen we de was. Er is
een vaste vrijwilliger die de boodschappen doet. Professionals zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging van
de gasten, maar het komt voor dat wij
daarbij assisteren. Verder kunnen zich
allerlei situaties voordoen waarbij
je flexibel op zaken moet inspelen.”
Jan geeft aan dat het bijzondere dagen
zijn wanneer een gast overlijdt. Er komt
dan een reeks van vaste activiteiten op
gang die door coördinatoren, familie en
professionals worden verricht. De vrijwil-

ligers zijn dan vooral facilitair ondersteunend. Daarnaast worden zij betrokken bij
het indrukwekkende uitgeleide-ritueel.

Samen werken

Heb je veel contact met je
collega-vrijwilligers?
“Je hebt natuurlijk veel contact met
degene met wie je samen dienst hebt. En
je zorgt voor een zorgvuldige overdracht
aan de vrijwilligers die na jou komen.

Mannen als vrijwilliger

Jij bent een van de weinige mannen
die zorg-vrijwilliger zijn. Hoe zou je meer
mannen enthousiast kunnen maken voor
dit werk?
“Ik zou ze het volgende willen zeggen:
als je het fijn vindt om met mensen om
te gaan, dan is het hospice daarvoor
dé plek. Je ontmoet veel verschillende
mensen en de contacten zijn heel divers.
Daarnaast biedt het werk veel afwisse-

“Ik zou ze het volgende willen zeggen:
als je het fijn vindt om met mensen om te gaan,
dan is het hospice daarvoor dé plek. Je ontmoet
veel verschillende mensen en de contacten zijn heel
divers. Daarnaast biedt het werk veel afwisseling.
Maar het kan gebeuren dat je bepaalde
vrijwilligers lang niet treft door de wisselende diensten.
We hebben periodiek een bijeenkomst
met alle vrijwilligers. Uitwisseling van
ervaringen staat daarbij centraal. In dringende situaties kunnen we altijd terecht
bij de coördinatoren. De samenwerking
vind ik prima en het is leuk om collega’s
te hebben.”

Bijzondere ervaringen

Wat is je meest aangrijpende ervaring?
Jan heeft veel ervaringen die hem geraakt hebben, maar als hij er dan toch
een moet kiezen … “dan is het de gast
die ontzettend veel pijn had door een
enorme wond; en hij probeerde de pijn
altijd volledig te verbijten. Dat kon ik niet
aanzien.” Jan neemt het gelukkig niet
‘mee naar huis’. Dat is volgens hem ook
een voorwaarde om dit werk te kunnen
doen.
Wat is je mooiste, ontroerendste
ervaring?
Het gezicht van Jan verandert in een grote
glimlach en uit alles blijkt dat hij uit een
rijke bron kan putten. “Toen ik een gast
uit de rolstoel hielp om haar op bed te
helpen, hebben we samen eerst een paar
danspasjes gemaakt. Haar lach is voor
mij onvergetelijk. Een andere gast gaf mij
eens spontaan een knuffel. Dan weet je
dat je echt iets hebt betekend voor die
persoon. Dat geeft zoveel voldoening.”

ling. Er is geen dienst gelijk. Ook kun
je specifieke kwaliteiten benutten, zo
kan ik met mijn technische achtergrond
veel klusjes doen. Naast de verdrietige
momenten is er ook plaats voor gezelligheid en humor. Een vleugje ‘mannenhumor’, ‘mannengesprekken’ daar is
zeker ruimte voor en kan van extra
waarde zijn voor mannelijke gasten.
Het is heel zinvol werk, ook voor mij
als man. Contact opnemen voor meer
informatie kan altijd.”

Tot slot

We hebben al veel besproken, maar is
er nog iets wat je graag aan de lezer wil
meegeven?
“Vaak denkt men dat het werken in het
hospice zwaar is, geestelijk en lichamelijk.
Maar voor mij voelt het niet zwaar. De
voldoening die het geeft dat je voor de
mensen in de laatste levensfase iets kunt
betekenen, weegt ruimschoots op tegen
alle inspanningen.”
Hoe lang denk je nog door te gaan?
Voordat ik de vraag helemaal heb uitgesproken zegt Jan: “Ik blijf” om er na een
kleine pauze aan toe te voegen, “natuurlijk zolang mijn gezondheid het toelaat.”
Ik ben ervan overtuigd dat Jan, met zijn
enthousiasme voor dit werk, nog veel
gasten mooie momenten gaat bezorgen.
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Werkgroep Vrienden
Mailadres Werkgroep Vrienden: vrienden@decirkelraalte.nl

Zomerevenementen

De Vrienden waren deze zomer bij verschillende evenementen
in de regio aanwezig om De Cirkel onder de aandacht te brengen. Daarbij blijft de verkoop van onze bijzondere producten
natuurlijk ook een belangrijk doel.
Dit jaar stond Wijhe voor het eerst op het programma. Zowel
bij de ‘Nacht van Wijhe’ als bij de ‘Wiejese Diekdaegen’ waren
we welkom met onze stand. Onze Wijhese ambassadeur,Tiny Bergevoet, had beide keren een mooie centrale plek voor
ons geregeld. Het resultaat: veel belangstelling en een mooie
opbrengst.

Donatiebox
supermarkten

Deze donatiebox voor statiegeldbonnetjes staat afwisselend
in verschillende supermarkten
in de regio. De klanten doneren
royaal hun bonnetjes. Wij zijn
daar erg blij mee.

Rabo Club Support

De Vrienden hebben in september deelgenomen aan de actie
Rabo Club Support. We zijn écht in de prijzen gevallen! Dankzij de grote steun van onze achterban mochten we dit mooie
bedrag in ontvangst nemen. Hartelijk dank aan allen die op ons
hebben gestemd.

Op een zomerse zondag in juni waren we te gast in Luttenberg
tijdens het Korenfestival. Het was voor ons een waardevolle
én gezellige middag. Vanuit onze kraam konden we regelmatig
meegenieten van de muziek.

Kerstmarkten

In december treft u de vriendenstand weer op verschillende
kerstmarkten aan. Nieuw voor ons zijn de kerstmarkten in
Wesepe en Wijhe op zaterdag 14 december en de Kerstfair
in Heino op zondag 15 december in het Dorpshuus.
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Warm aanbevolen
Titel: Stad vol ballonnen - Ondertitel: Een jaar van rouw - Auteur: Femke van der Laan - Prijs: € 15,-

“Al die herinneringen die zo aanwezig zijn dat ze wel zichtbaar moeten zijn. Als een grote
ballon die met een touwtje aan mijn pols vastzit. Eentje die ik overal mee naartoe sleep.
De stad is vol ballonnen met touwtjes Vastgemaakt aan polsen.”
Femke van der Laan schreef een jaar lang wekelijks in Het Parool over haar leven in de stad na de
dood van haar man Eberhard, burgemeester van Amsterdam. Haar columns werden veel gelezen
en talloze keren gedeeld. Stad vol ballonnen is een liefdevolle schets van rouw in het dagelijks leven.
Femke schrijft met zoveel eerlijkheid, humor en ontroering over het verlies van haar dierbare man.
Het geeft troost met een glimlach.

Vernieuwde website

Wij hebben de website van De Cirkel een nieuwe look gegeven.
Van tijd tot tijd is dat niet overbodig, dus het moest er maar
eens van komen. We zijn aan de slag gegaan en het resultaat
mag er, wat ons betreft, best zijn. Een moderne, frisse site
met uitgebreide informatie over de zorg die wij verlenen, de
vrijwilligers, de organisatie, vacatures, donaties en wetenswaardigheden. Nieuw is de vermelding van ‘vacatures’. Ook nieuw is
de mogelijkheid donaties te doen via elektronische betaling.
Onder ‘wetenswaardigheden’ is o.a. het infobulletin
‘De Cirkelaire’ opgenomen.
Kijk maar eens en als u tips, op- of aanmerkingen hebt,
wij staan altijd open voor suggesties en horen die graag via:
redactie@decirkelraalte.nl.

Bezoek studenten

Afgelopen voorjaar hebben ruim 20 Landstede-studenten
in groepjes De Cirkel bezocht.
Zij hadden vanuit de opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg en hun toekomstige beroep interesse om meer
te horen over de zorg in de laatste levensfase.
Er werd met belangstelling geluisterd naar de informatie.
Zij zijn nu op de hoogte van wat er thuis mogelijk is, o.a. door
vrijwilligers vanuit De Cirkel in te zetten, maar ook hoe het in
het hospice reilt en zeilt.
Uit de reacties van de studenten bleek dat ze het leerzaam en
indrukwekkend vonden “hoe mensen hun laatste leven vieren”
en “hoe iedereen zo meeleeft met de cliënten”.

Bijzondere acties

Voetbalfestijn Ronde Tafel

Op 15 juni jl. vond het jaarlijkse bedrijven-voetbaltoernooi
plaats, georganiseerd door de Ronde Tafel Zuid-Salland.
Aansluitend was er een veiling van zeer uiteenlopende kavels,
ingebracht door winkels en bedrijven in de gemeente Raalte.
Het was een groot, sportief en gezellig evenement, waarvan
de opbrengst bestemd is voor verschillende goede doelen.
De Cirkel mocht een aanzienlijk bedrag in ontvangst nemen
voor de aanschaf van een professionele droogtrommel.
Wij zijn de Ronde Tafel zeer erkentelijk voor deze actie.

Sallandse Boerenbrunch

Op zondag 29 september vond de Sallandse Boerenbrunch plaats, georganiseerd door het ROV.
Het inschrijfgeld van de deelnemers was geheel bestemd voor De Cirkel.
Het was de bedoeling dat deze maaltijd buiten, in de nazomerzon, zou plaatsvinden. Maar het weer
was zo slecht dat uitgeweken moest worden naar Hotel De Zwaan. Daar werd een fantastische brunch
geserveerd met gerechten aangeboden door verschillende winkeliers. Het was genieten voor de
deelnemers. Namens De Cirkel mocht Marian Kalfs de mooie opbrengst in ontvangst nemen.
Alom grote waardering voor deze actie.
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Ervaringsverhaal
van een betrokken familie
Lieve allemaal,
Dank, dank, voor zoveel liefde, warmte en nabijheid.
Wat voelde Wim zich hier op zijn plek en veilig.
Jullie hebben ons de mogelijkheid gegeven om de laatste weken intens te beleven.
Niet alleen voor Wim, maar dankzij alle zorgen met Wim.
Hier leef je samen in een cocon
De tijd verdubbelt zich.
Een dag is twee dagen.
Een week is twee weken.

Lieve groet, fam. Horstman

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,
familie Horstman
Vormgeving: Edith Poppe
De Cirkelaire verschijnt onregelmatig

‘Je kunt nooit alles besproken hebben.
Het belangrijkste is dat je weet dat het goed zit.’

De Cirkel is voor een groot deel afhankelijk
van donaties. Overweegt u een financiële
bijdrage? Ons rek.nr. is: NL 16 RABO 0113
0618 03 t.n.v. Stichting De Cirkel Raalte
A) t.g.v. De Cirkel, het in stand houden van
de stichting of
B) t.g.v. De Cirkel, vrienden/vrijwilligers,
extra activiteiten, training e.d.

Giften, donaties
Wij zijn ieder die De Cirkel een warm hart toedraagt in de vorm van
een financiële bijdrage of anderszins, bijzonder dankbaar hiervoor.
Zonder uw steun kan De Cirkel niet voortbestaan. U kunt ervan verzekerd
zijn dat uw bijdrage uitsluitend ten goede komt aan onze zorgverlening.
Heel hartelijk dank.

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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