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Voorwoord van de voorzitter
We leven in een wereld vol tegenstellingen met als gevolg etnisch geweld, oorlogen en
handelsoorlogen. Als gevolg van onze ongeremde consumptie zien we klimaatveranderingen en
opwarming van onze aarde. Ook dat geeft grote spanningen. Hoe geweldig is het dan om te zien dat
op onze kleine schaal intensief en plezierig wordt samengewerkt. Ons Hospice Wijchen is ontstaan
uit wat tegenwoordig een burgerinitiatief heet en is inmiddels niet meer weg te denken uit de
Wijchense samenleving en de omliggende regio. Enerzijds blijkt dit uit het feit dat ieder jaar meer
mensen gebruik van onze faciliteiten en diensten maken en anderzijds doordat we steeds weer
verrast worden door mensen die ons financieel steunen.
Is het tijd om genoegzaam achter over te leunen en de huidige situatie alleen maar in stand te
houden? Dat is zeker niet het geval. Een grote vrijwilligersorganisatie vraagt permanent om
aandacht. Ieder jaar werven we nieuwe vrijwilligers. Deze nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt en
geschoold. We doen dat met plezier en zijn in staat onze groep op niveau te houden. Maar ook de
vrijwilligers die al jaren deel uit maken van organisatie worden verder geschoold zodat wij onze
kwaliteit nog verder weten te verbeteren. In combinatie met hun toewijding en enthousiasme leidt
dit tot veel hartverwarmende complimenten die wij iedere keer weer mogen ontvangen.
Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat het aantal aanvragen voor ondersteuning bij het waken
in de thuis situatie terug is gelopen. We zien dit ook landelijk maar hebben de indruk dat deze dienst
onder de bekendheid van Hospice Wijchen heeft geleden. Daarom is er een plan ontwikkeld om
meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om te ondersteunen bij het waken in de thuissituatie
en om het thuis waken uit te breiden van alleen de nacht naar ook overdag.
Namens het bestuur wil ik iedereen hartelijk bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen
aan de resultaten van het afgelopen jaar. Dat geldt in de eerste plaats voor onze vrijwilligers maar
niet minder ook voor de Wijchense gemeenschap die ons op allerlei manieren weet te ondersteunen.

Rob Jeurissen
Voorzitter
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Missie en visie
Stichting VPTZ Wijchen bestaat uit Hospice Wijchen en Thuiswaken Wijchen. In het hospice in
Wijchen en bij mensen thuis in de gemeente Wijchen bieden wij, met inzet van vrijwilligers,
ondersteuning aan de stervende mens en hun naasten. De medische zorg in het hospice wordt
geleverd door het palliatieve thuiszorgteam van ZZG zorggroep in samenwerking met de huisartsen
in de regio. De aandacht begeleiding en voeding wordt verzorgd door goed opgeleide warme
vrijwilligers.

Met een kleine organisatie en een grote groep zeer betrokken vrijwilligers heeft de stichting als
missie het “bieden van uitstekende dienstverlening aan de stervende mens en hun naasten”. Dit
betekent dienstverlening van hoge kwaliteit en continuïteit, naar tevredenheid van cliënten en
vrijwilligers en in goede samenwerking met zorgaanbieders en collega’s uit het netwerk. Ook het
informeren en bewust maken van de inwoners van Wijchen over (regel)zaken rondom het
levenseinde en voorbereidingen daarop zien wij als onderdeel van onze missie.

De visie van waaruit de Stichting VPTZ Wijchen
werkt is:
“doodgaan en het proces van sterven dat daaraan
voorafgaat, is een onderdeel van het totale leven
van een mens”. Ieder mens heeft het recht om in
een menswaardige en respectvolle omgeving
afscheid te kunnen nemen van het leven. Sterven in
de thuissituatie is voor vele mensen een wens.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan een hospice
een veilige en warme omgeving bieden in de laatste
levensdagen. Het hospice biedt veiligheid en
geborgenheid in een huiselijke sfeer waar ruimte is
voor de eigenheid van iedere gast, familie en
betrokkene. De aandacht, dienstverlening en zorg is
op maat en sluit aan bij de persoonlijke behoeften
van de gast, zodat de thuissituatie zoveel mogelijk
wordt benaderd.
In 2018 is, naast de aandacht voor de vele gasten in
het hospice en de inzetten thuis, gericht aandacht
uitgegaan naar de interne organisatie met
hernieuwde invulling van de rol en taken van de
coördinatoren en de aanstelling van een directeur.
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Cliënten en gasten
Thuiswaken
Voor ondersteuning in de laatste fase van het leven kunnen inwoners van de gemeente Wijchen en
hun naasten een beroep doen op de deskundige vrijwilligers van Thuiswaken Wijchen. Zowel
overdag, ’s avonds als ’s nachts kunnen onze vrijwilligers terminale patiënten en hun naasten
bijstaan. Thuiswaken Wijchen biedt ondersteuning in de gehele gemeente Wijchen, te weten in de
dorpen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik, Woezik en Wijchen.
De palliatieve en terminale zorgverlening thuis is sterk in beweging. Er is meer en meer
gespecialiseerde thuiszorg mogelijk en mensen wonen langer thuis. Het inzetten van vrijwilligers in
de thuissituatie is in 2018 echter teruggelopen. Er zijn wel meer aanvragen gedaan, maar helaas is te
zien dat aanvragen veelal laat komen waardoor cliënten voor de inzet reeds overleden zijn, dan wel
dat er intensieve professionele zorg nodig is. In 2018 is er 29 keer een hulpvraag voor thuis waken
ingediend. Dit heeft geleid tot 24 intake gesprekken en 16 inzetten. Met de inzet van 16 vrijwilligers
is er in totaal 518 uur daadwerkelijk hulp verleend bij deze 16 cliënten.
Aanvragen
Inzetten
Waak uren

2018
29
16
518

2017
34
19
728

Thuiswaken Wijchen 2018

Hospice
Hospice Wijchen biedt plaats aan maximaal 4 gasten die in een huiselijk warme en mooie sfeer in alle
rust afscheid kunnen nemen van het leven, wanneer dat thuis niet meer mogelijk of gewenst is. Elke
gast beschikt over een eigen zit-/slaapkamer en heeft een eigen badkamer en tuin. Uiteraard kunnen
zowel de gasten als de bezoekers gebruik maken van de gezamenlijke huiskamer, de stilteruimte en
van de gemeenschappelijke tuin. Het hospice is er voor iedere mens met een levensverwachting van
minder dan drie maanden, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, afkomst en cultuur. Aan alle
gasten wordt met respect en aandacht voor hun wensen die zorg geboden, die nodig is voor hun
welbevinden.
In 2018 heeft Hospice Wijchen een uitstekende bezettingsgraad gekend en een jaar met de meeste
gasten tot nu toe in haar bestaan. In het hospice zijn in 2018 in totaal 51 gasten korte of langere tijd
verbleven. In totaal zijn er in 2018 1097 “verpleegdagen” geleverd.
Opnames
Bezetting

2018
2017
2016
2015
51
34
32
41
75,42% 73,87% 74,87% 70,15%

Hospice Wijchen 2018

Uit evaluaties bij einde van de dienstverlening komt een beeld van grote tevredenheid. Van de
ingevulde evaluaties blijk 88,1% altijd tevreden en 11,9% meestal. Over de afspraken geeft 95,5% aan
dat ze goed zijn vastgelegd. 80,6% geeft aan dat afspraken altijd worden nagekomen en 19,4% zegt
meestal. Een citaat: “Geweldig! En een groot respect voor zowel ZZG zorggroep als de vriendelijke en
uiterst begripvolle vrijwilligers van Hospice Wijchen.”
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Vrijwilligers
Thuiswaken
Het aantal vrijwilligers op 31 december 2018 voor thuis waken was 16. Enkele vrijwilligers zijn zowel
werkzaam bij Thuiswaken Wijchen als bij Hospice Wijchen. De vrijwilligers voor thuis waken worden
meestal ingezet in de nacht, maar ook steeds meer op momenten overdag. De vrijwilligers waken om
beurten volgens een opgestelde planning bij cliënten thuis. Dit ontlast de familieleden en brengt
geborgenheid en veiligheid voor de cliënt. Maandelijks komen de vrijwilligers van Thuiswaken
Wijchen bij elkaar voor het bespreken van de lopende wakes, het uitwisselen van ervaringen en het
delen van informatie over relevante thema’s.

Hospice
Het aantal hospice vrijwilligers op 31 december 2018 is 106 in totaal. Dit zijn vrijwilligers “aan het
bed” in het hospice en ook vrijwilligers met andere taken. Er is in het najaar van 2018 een groep van
16 nieuwe vrijwilligers opgeleid. In de loop van het jaar is, om diverse redenen, van enkele
vrijwilligers afscheid genomen.

In het hospice werken vrijwilligers in
diensten van 4 uur. Er wordt in
tweetallen gewerkt verdeeld in vier
diensten over de dag van 7.00 – 11.00
uur, 11.00 – 15.00 uur, 15.00 – 19.00
uur en 19.00 – 23.00 uur. Wij vragen
van de vrijwilligers om minimaal een
dienst per week beschikbaar te zijn en
een weekenddienst in de maand. De
nachtdienst van 23.00 – 07.00 wordt
ingevuld door een verpleegkundige
beroepskracht.

Naast de vrijwilligers “aan het bed” zijn er nog meer groepen vrijwilligers actief in en rondom het
hospice. De kookgroep zorgt ervoor dat er voor de gasten altijd een keuze uit vers gekookte
voedzame maaltijden is voor de gasten. De klusgroep verleent alle hand- en spandiensten rondom
het gebouw en de tuingroep ontfermt zich over de tuin rondom het hospice. De kunstcommissie,
bestaande uit twee vrijwilligers, heeft gezorgd voor een sfeervolle aankleding van de gang en
ruimten van het hospice. Bij feestdagen zoals Pasen en Kerstmis zorgt de sfeergroep voor passende
versieringen en extra warme sfeer. De bijeenkomsten voor de vrijwilligers met Kerst en rond de
zomer en de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst worden georganiseerd door de vrijwilligers zelf. Het
zeer enthousiaste hospicekoor bestaande uit vrijwilligers zorgt voor de muzikale omlijsting van de
herdenkingsbijeenkomst en de Kerstbijeenkomst. Ook de besturen van de drie stichtingen rondom
Hospice Wijchen bestaan uit vrijwilligers.
De nieuwsbrief Vier Jaargetijden wordt volledig samengesteld door een groep enthousiaste
vrijwilligers. Zij komen viermaal per jaar met verhalen over het reilen en zeilen van de stichting en
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over palliatief terminale zorg in het algemeen. De nieuwsbrief Vier Jaargetijden wordt verstuurd naar
meer dan 500 belangstellenden.

Scholing en deskundigheidsbevordering
De vrijwilligers van de Stichting VPTZ worden zorgvuldig geselecteerd en zijn betrokken en
gemotiveerd. Bij de start worden zij ingewerkt door de coördinatoren en collega vrijwilligers. Elke
vrijwilliger van de Stichting VPTZ krijgt een basistraining en opvolgtrainingen om kwalitatief goede
ondersteuning te kunnen bieden. In deze trainingen is aandacht voor basiszorg, praktische
handelingen, informatie over het levenseinde en vaardigheden voor het voeren van gesprekken.
In 2018 hebben 16 nieuwe vrijwilligers de basistraining gevolgd. Er zijn voor de vrijwilligers themaavonden georganiseerd over hand en voetmassage en wat aanraking met iemand doet, over
euthanasie en over het stervensproces. In het najaar van 2018 is er gestart met een intervisiegroep
voor vrijwilligers om te leren van elkaar en ervaringen te delen. De coördinatoren hebben bij de
landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland een training “omgaan met vrijwilligers” gevolgd en
hebben het congres voor palliatieve zorg en het landelijk congres voor hospicezorg bezocht.
In april 2018 is er een uitgebreide scholing dag georganiseerd voor vrijwilligers. Onder de
inspirerende leiding van theatergroep Ervarea konden vrijwilligers in een interactieve
theatervoorstelling ervaringen herkennen en delen. De middag was gevuld met workshops over
onder andere communiceren, intervisie en signaleren van pijn. Met bijdragen van deskundige
verpleegkundigen van de ZZGzorggroep, diverse professionele trainers en alle zeer betrokken
vrijwilligers is het een succesvolle dag geweest die zeer heeft bijgedragen aan kennis en kunde van
de aanwezigen.
Begin 2017 is een vertrouwenspersoon aangezocht voor de vrijwilligers. Bij deze professionele
vertrouwenspersoon, die onafhankelijk is, kan een vrijwilliger rechtstreeks terecht voor opvang,
advies en begeleiding wanneer zij of hij ongewenst grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren in de
werksfeer. In het contact met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijkheid gewaarborgd. In 2018 is
er geen beroep gedaan op deze vertrouwenspersoon.
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Het jaar in beeld
Thuiswaken
In 2018 is ingezet op duidelijkere herkenbaarheid van het thuis
waken onderdeel van de stichting VPTZ Wijchen met de introductie
van de naam Thuiswaken Wijchen en een apart logo. In 2019 zal
verdere aandacht voor de bekendheid van het thuis waken zijn.

Herdenkingsbijeenkomst
In maart is de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden voor familieleden en naasten van de in
2017 overleden gasten in het hospice en cliënten in de thuissituatie. In deze bijeenkomst wordt, met
genodigde nabestaanden en vrijwilligers, samen herdacht en er is ruimte voor overdenking en
muziek. De bijeenkomst wordt muzikaal ingevuld door het eigen hospice koor, bestaande uit een
aantal van de vrijwilligers. In 2018 was het thema “handen” en er werden vele handen geschud en
handen vastgehouden. Uit de reacties van nabestaanden na afloop horen dat deze bijeenkomsten
zeer op prijs gesteld worden. Aanvankelijk is er soms aarzeling om te komen, maar nabestaanden die
er geweest zijn vertellen dat de bijeenkomst echt een bijdrage kan leveren in het rouwproces. Het
prachtige muzikale optreden van twee nabestaanden werd op de bijeenkomst in 2018 bijzonder
gewaardeerd door alle aanwezigen.

Vrijwilligersbijeenkomsten
Jaarlijks in juni en in december is er een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Dankzij de vele sponsoren
en gulle giften kunnen we op deze bijeenkomsten de vrijwilligers bedanken voor hun inzet het
afgelopen jaar. In 2018 ging de zomerbijeenkomst naar de ruïne van Batenburg waar genoten werd
van het toneelstuk OudGoud. Er was voor velen herkenbaarheid in deze schets van de ouderenzorg.
De kerstbijeenkomst, wederom muzikaal aangekleed door het eigen koor, was een warme samenzijn
en terugkijken op een goed jaar.
Bijzonder in 2018 was de gift van een gast aan de vrijwilligers die het mogelijk maakte om het Kröller
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Moller museum te bezoeken inclusief een kijkje achter de schermen. De vrijwilligers die meegegaan
zijn hebben hier enorm van genoten.

Wijchen Present en gezondheidsfestival
Voor de bekendheid van Thuiswaken Wijchen en Hospice Wijchen waren we in september 2018 met
een promotiekraam op Wijchen Present. Aanwezigheid op het jaarlijkse event waar Wijchense
organisaties zich laten zien, leverde zichtbaarheid op voor mantelzorgers, vrijwilligers en reeds
bekende en mogelijk nieuwe donateurs. Zo ook de aanwezigheid in oktober op het
Gezondheidsfestival van Wijchen Gezond midden op de markt in Wijchen. Het naderend levenseinde
en het proces rondom sterven in de thuissituatie of in het hospice, maken voor mensen deel uit van
gezondheid en voorbereiden op wat komen kan. Spontaan is er die dag ook een open dag gehouden
in het hospice wat ook de mogelijkheid gaf voor belangstellenden om een kijkje te nemen in het
gebouw.

Wervingsactie vrijwilligers
In 2018 is ingezet op het werven van vrijwilligers door middel van een advertentie op facebook,
bovenstaande markten en andere gerichte acties. Dit heeft als resultaat een zeer prettige instroom
van nieuwe vrijwilligers gehad waardoor er 16 nieuwe mensen zijn opgeleid in het najaar.
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Organisatie en bestuur
Directie
Begin 2018 heeft het bestuur, samen met de interne organisatie, de balans opgemaakt ten aanzien
van de functie van directeur. Besloten werd een directeur aan te stellen voor 16 uur per week.
Overweging van het bestuur hierbij is dat de opvattingen over de zorg en zeker de palliatieve zorg in
Nederland volop in beweging zijn en dat er aan vrijwilligersorganisaties steeds hogere eisen worden
gesteld. Met de invulling van de vacature voor directeur wordt professionele kennis toegevoegd aan
de organisatie. Na een selectieprocedure, uitgevoerd met vertegenwoordigers uit alle geledingen
van de organisatie en de zusterstichtingen, is per 1 juni 2018 Tjitske Huender benoemd tot directeur
van de stichting VPTZ Wijchen. Tjitske heeft een rijke ervaring als leidinggevende, adviseur en
beleidsmaker in de ouderenzorg.

Coördinatie
Eind 2017 heeft het bestuur de keuze gemaakt om met drie coördinatoren de operationele
organisatie aan te sturen. In het voorjaar van 2018 heeft een van de coördinatoren, Ineke de Jong, te
kennen gegeven de organisatie te gaan verlaten. Wij danken Ineke voor haar jarenlange inzet als
coördinator voor Thuiswaken (VPTZ) Wijchen en bij de opbouw en eerste jaren van Hospice Wijchen.
Voor de coördinatie heeft het bestuur besloten de uren van de twee zittende coördinatoren, Tine
Boes en Jessica Reijnen, iets uit te breiden en de overstijgende taken neer te leggen bij de directeur.
De coördinatoren worden in hun taak gesteund door drie bevlogen vrijwillige coördinatoren en twee
even bevlogen vrijwillige weekend coördinatoren.

Huishoudelijke hulp
In 2018 heeft de Stichting een huishoudelijk hulp in dienst gehad: Bea Tesselaar. De Stichting
ontvangt een subsidie van de Gemeente Wijchen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
voor de loonkosten van de huishoudelijke hulp.

Bestuur
Het bestuur is in 2018 acht keer in reguliere vergadering bijeen geweest. Het bestuur van de Stichting
VPTZ Wijchen bestond op 31 december 2018 uit:
Rob Jeurissen, voorzitter
Anja van Baardewijk, secretaris
Marieke Laurant, penningmeester
Martijn Derks, organisatie en vrijwilligers
Richard Binnendijk, algemeen bestuurslid
Jolette Slagter, communicatie en PR
Per 1 juni nam het bestuur afscheid van Tjitske Huender als secretaris van het bestuur, vanwege haar
benoeming tot directeur. Na een wervingsprocedure middels een advertentie in de Wegwijs heeft
het bestuur per 1 oktober 2018 Anja van Baardewijk benoemd tot secretaris. Anja brengt veel
ervaring en een sterk netwerk uit o.a. het welzijnswerk voor ouderen in Wijchen en Nijmegen mee.
De directeur, coördinatoren en huishoudelijke hulp zijn in dienst van de Stichting VPTZ Wijchen. De
Stichting is niet gebonden aan een cao. Het bestuur is onbezoldigd.
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Samenwerkingen
ZZGzorggroep
De verpleegkundige zorgverlening in het hospice wordt verleend door de professionele
wijkverpleegkundigen van het palliatieve team van ZZGzorggroep. Zij verlenen zowel de geplande als
ongeplande zorg. De verpleegkundigen van ZZGzorggroep instrueren en ondersteunen zo nodig de
aanwezige vrijwilligers over specifieke hulp- en of zorgvragen van de gasten van het hospice. Middels
gezamenlijke gesprekken van vrijwilligers en verpleegkundigen in focusgroepen is in 2018 de
samenwerking onder de loep genomen en verder verbeterd. De samenwerking met de
ZZGzorggroep, zowel op zorginhoudelijk vlak als beleidsmatig en organisatorisch, verloopt
voorspoedig en in goede afstemming. Elke drie maanden is er een overleg tussen de coördinatoren
en het team van de ZZGzorggroep en de nachtverpleegkundigen. Periodiek is er afstemming tussen
de directeur en de teammanager. Minimaal tweemaal per jaar is er bestuurlijk overleg en
afstemming.

Wijchense huisartsen
Huisarts Liesbeth Vogels heeft zich als kaderarts palliatieve zorg vanaf de eerste plannen voor
Hospice Wijchen ingezet als huisarts. Samen met een groep collega huisartsen neemt zij de zorg over
van de eigen huisarts voor gasten die van buiten Wijchen naar Hospice Wijchen komen. Gasten uit
Wijchen worden meestal door hun eigen huisarts begeleid tijdens hun verblijf in het hospice.

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland
Stichting VPTZ Wijchen maakt deel uit van het regionale Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland
(NPZZG). De doelen van het netwerk zijn:
1. Het verbeteren van de stromen van patiënten, zorgverleners, kennis en middelen tussen de
verschillende zorgplekken (thuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice en ziekenhuis);
2. Er voor zorgdragen dat het totale aanbod van zorg binnen het netwerk is afgestemd op de
vraag aan zorg van terminale patiënten en hun naasten, nu en in de toekomst.
Bij de aanstelling van de directeur is als een van de taken benoemd dat stichting VPTZ Wijchen
aansluiting bij en inbreng in het netwerk moet hebben. Vanuit het netwerk is professor Kris Vissers
van Radboud UMC bereid gevonden om een inspirerend verhaal over palliatieve zorg te houden voor
de trouwe donateurs en certificaathouders van de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen.

Landelijke koepelorganisatie VPTZ
Stichting VPTZ Wijchen is lid van VPTZ Nederland. Dit is de koepelorganisatie voor organisaties in de
vrijwillige palliatieve terminale zorg. Bij VPTZ Nederland zijn ruim 200 organisaties aangesloten. VPTZ
Nederland behartigt hun belangen en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Stichting Vrienden van Hospice Wijchen
In 2018 hebben vele Wijchenaren, gasten, nabestaanden en organisaties met een donatie aan de
Stichting Vrienden van Hospice Wijchen een onmisbare bijdrage geleverd aan de missie van Hospice
Wijchen. Het is hartverwarmend om te ervaren hoe het hospice en het thuis waken worden
gedragen door de Wijchense bevolking. Wij zijn hier zeer dankbaar voor.
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Stichting Vastgoed Hospice Wijchen
De Stichting Vastgoed Hospice Wijchen is beheerder van het gebouw van het hospice. Er is nauwe
afstemming met de Stichting VPTZ over het gebruik van het gebouw en noodzakelijk en wenselijk
onderhoud. Het gebouw is daardoor een mooie moderne voorziening waar het fijn verblijven is voor
gasten en hun naasten.
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Financiën
De inkomsten van de stichting VPTZ Wijchen bestaan uit subsidie vanuit het ministerie van VWS
vanuit de regeling Palliatieve Terminale Zorg bedoeld voor coördinatie en organisatie, subsidie van
de gemeente Wijchen voor de inzet van huishoudelijke hulp en giften en donaties. In 2018 is er een
bijdrage vanuit het Rabobank coöperatiefonds ingezet voor de opleiding en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers in de vorm van een opleidingsdag.
Het jaar 2018 sluit de stichting af met een positief resultaat van €5.229. De inkomsten van de
stichting zijn besteed aan personeel voor coördinatie, huishouding en directie. Daarnaast is een
belangrijke kostenpost de opleiding en deskundigheidsbevordering en de bedankbijeenkomsten voor
de vrijwilligers. Overige kosten zijn organisatiekosten, ICT kosten en verbruiksmiddelen voor het
hospice. Het positief resultaat van 2018 is toegevoegd aan de algemene reserves, die daarmee
uitkomen op een bedrag van €54.800.
Er is in de komende jaren nog onzekerheid omtrent de bekostiging van vrijwillige palliatief terminale
zorg vanuit landelijke en gemeentelijke overheid. Daarnaast groeit de vraag naar onze
diensteverlening en groeit de noodzaak vrijwilligers professioneel te ondersteunen en de geboden
ondersteuning kwalitatief op peil te houden omdat er steeds complexere zorg thuis en in een hospice
geboden kan worden. De financiële positie van de stichting is qua solvabiliteit en liquiditeit ruim
voldoende. Met de genoemde risico’s in deze financiering is voldoende financiële positie en
algemene reserve ook noodzakelijk.
Voor 2019 is een sluitende begroting opgesteld, waarin speerpunten zijn bepaald op het gebied van
opleiden en investeren in de organisatie van het thuis waken. Ook deze begroting gaat uit van
inkomsten uit subsidie van VWS en gemeente en van een bijdrage uit giften en donaties, vanuit de
Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen.
De jaarrekeningen van de stichting Vptz Wijchen van 2018 en voorliggende jaren zijn te vinden op de
website www.hospicewijchen.nl.
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Gedicht
Uit de studiedag - 11 april 2018:
De mooiste dagen in de week dan stap ik op de fiets
Ik rijd naar het hospice, voor mij niet zomaar iets
Werken met mijn hele hart
Delen van plezier en smart
Ontzorgen dat staat bovenaan
In de wereld van de ander gaan
Pas je aan en pas erin, het gaat hier niet om mij
Luisteren naar de ander, laat de verhalen vrij
Elke dag in het hospice geeft mij zin in het leven
Het raakt mij om die ander een schouder te geven
Die mooiste dagen in de week dan stap ik op de fiets
Ik rijd naar het hospice voor mij niet zomaar iets.
Barbara Oppelaar
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