De zorg
en de
toekomst

“De afgelopen vijf jaar is de palliatieve zorg zicht

Het draaiende houden van het hospice en thuiswaken,

“Mijn schoonmoeder was ongeneeslijk ziek en had

huisarts besloten we dat het Hospice Wijchen de

baarder geworden. Naast kwaliteit van medische zorg

is helaas niet vanzelfsprekend. “Vanwege schaarse

nog een paar maanden te leven. Op het moment dat er

uitgelezen plek was: een fijne, huiselijke omgeving.”

ligt er meer nadruk op kundige begeleiding en aan

financiële middelen en de afhankelijkheid van vrij

een plekje vrij kwam in het Hospice, leek het voor haar

dacht, waarbij de begeleiding en voorlichting over het

willigers, is de toekomst van het Hospice Wijchen

iets te vroeg. Ze was er nog niet aan toe haar eigen

“We hebben de ruimte waarin ze leefde, naar haar

naderend levenseinde een grotere rol gaan spelen.”

spannend. We zijn afhankelijk van sponsoring en donaties

huis te verlaten. Gelukkig kregen we volop mogelijk

eigen smaak ingericht. Met haar eigen schilderij,

uit de gemeenschap en van de inzet van vrijwilligers.”

heden haar kamer in te richten alsof ze toch een

favoriete stoel en kleed, ze dronk uit haar mokjes en at

beetje thuis was.”

van haar eigen borden. Twee weken na haar verblijf in

Tjitske ziet als directeur van het Hospice Wijchen dat
er grote behoefte is aan het hospice. “Ik verwacht dat er
steeds vaker een beroep wordt gedaan op de verzorging
en begeleiding in hospices. Geen lange ziekenhuis
opnames, maar in een huiselijke sfeer met thuiswaken en
als dat niet meer gaat, in een warm en sfeervol hospice.”

“Kwaliteit van sterven is meer dan
zorg, het is vooral ook begeleiding
en aandacht voor levensvragen.”

Hospice
Wijchen

De liefde

het Hospice, ging haar gezondheid hard achteruit.
Maurice kijkt met een fijn gevoel terug op de tijd dat

Het was prettig dat er dag en nacht verzorging bij

zijn schoonmoeder in het Hospice Wijchen verbleef.

haar was én dat al haar vrienden langs konden

“Tegen het einde van haar ziekte, had mijn schoon

komen wanneer dat haar uitkwam. Het heeft ons

moederpermanente zorg nodig. In overleg met de

allemaal heel veel rust gegeven.”

Een (t)huis in de
laatste levensfase

“We konden haar kamer
zo inrichten waardoor het
voelde alsof ze een beetje
thuis was”
Familie van een gast

Maurice Broekhoff
schoonzoon van een gast Hospice Wijchen

Hospice en Thuiswaken Wijchen
Fazantstraat 66

www.hospicewijchen.nl

6601 BP Wijchen

info@hospicewijchen.nl

024 – 641 49 05

facebook.com/hospicewijchen

Tjitske Huender
directeur Hospice en Thuiswaken Wijchen

Het Hospice
heeft ons
allemaal heel
veel rust
gegeven.

HISTORIE
Bijna 70% van de mensen sterft bij voorkeur thuis.

badkamer en tuin. De gasten en de bezoekers kunnen

Helaas is dat niet altijd mogelijk. Daarom heeft de

gebruikmaken van een gezamenlijke huiskamer, een

Wijchense gemeenschap in 2015 met elkaar het Hospice

stilteruimte en de gemeenschappelijke tuin. Bij het

Wijchen gerealiseerd: laagdrempelige 24-uurszorg in

Hospice Wijchen is iedereen welkom met een levens

een kleinschalige omgeving. Hier kunnen maximaal vier

verwachting van minder dan drie maanden, ongeacht

gasten in een warme, huiselijke sfeer in alle rust afscheid

geloofs- of levensovertuiging, afkomst en cultuur.

nemen van het leven, wanneer dat thuis niet mogelijk is.

Alle gasten ontvangen het respect en de aandacht die

Elke gast beschikt over een eigen zit-/slaapkamer,

nodig is voor hun zorg en welbevinden.

SPECIAAL
• De gast en de wensen staan centraal
• Rust, respect en aandacht
• Frisse lucht en wandelen in de
groene omgeving

Hospice Wijchen • Fazantstraat 66 • 6601 BP Wijchen • T: 024-6414905
info@hospicewijchen.nl • www.hospicewijchen.nl • facebook.com/hospicewijchen

De passie

“Mijn rol als vrijwilliger in het Hospice Wijchen voelt als een
natuurlijke verrijking naast mijn commerciële baan. Ik geniet
ervan voor de gasten in het Hospice te zorgen. Ik merk vaak
dat ik veel positieve energie krijg als ik in het Hospice door
de gang loop. De sfeer is hier respectvol, warm en goed.”

Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Email
Telefoon

Lea werkt bijna drie jaar als vrijwilliger en is blij dat
ze kan bijdragen aan het dragelijk maken van het
stervensproces van de gasten. “Ik heb me beseft dat ik graag
bijdraag aan het zo comfortabel mogelijk maken van de
laatste levensfase van mensen. Na een korte interne opleiding,
verricht ik licht huishoudelijk werk en help ik de verpleeg
kundigen graag bij de persoonlijke verzorging van de gasten.
Soms sta ik ineens pannenkoeken te bakken met een gast
of kleinkind, dan maak ik weer een grapje met het bezoek
of bied ik een luisterend oor. Het werk is heel gevarieerd en
draait grotendeels op vrijwilligers. Ik heb het gevoel dat alle
vrijwilligers die hier werken, dit uit pure passie doen.”

“Ik merk vaak dat ik veel positieve
energie krijg als ik in het Hospice door
de gang loop. De sfeer is hier
respectvol, warm en goed.”

Lea Beset
vrijwilliger Hospice Wijchen

Mobiel
Ik help graag met:
€ 5,-	

€7,50

€10,- per maand

Een ander bedrag: € ................... per maand / jaar
Eenmalig een bedrag: € ...................
Ik heb een bijzondere bijdrage in gedachte, wilt u contact met mij opnemen?
Ik geef toestemming om Vrienden van VPTZ-Hospice Wijchen het bedrag af te
laten schrijven van mijn rekeningnummer:
IBAN
Datum: 		

Handtekening:

......................................

..............................................................

U kunt dit formulier retourneren in een envelop aan:

Vrienden van VPTZ-Hospice Wijchen
Fazantstraat 66, 6601 BP Wijchen

Liever digitaal invullen? Ga dan naar:
www.vriendenhospicewijchen.nl

Ja! Ik wil vriend worden

Ja, ik wil
vriend
worden!

Steun
ons

Al het liefdevolle werk dat wordt verricht in het

Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen

Hospice Wijchen verdient onze steun. U kunt

Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is het

die steun bieden. De Stichting Vrienden VPTZ

voor u mogelijk uw gift af te trekken van de

Wijchen zamelt donaties en giften in en zorgt

belasting.

Mijn
donatie

ervoor dat alle steun die zij ontvangen, volledig
wordt ingezet voor de gasten, medewerkers en

Uw financiële bijdrage is van harte welkom én

vrijwilligers. Uw gift draagt bij aan uiteen-

nodig om het Hospice Wijchen in stand te

lopende voorzieningen waarvoor het Hospice

kunnen houden. Heeft u een idee hoe u het

Wijchen geen subsidie krijgt.

Hospice Wijchen op een andere manier kunt
ondersteunen? Neem dan contact met ons

ANBI-status

op via info@hospicewijchen.nl of via

De Stichting Vrienden VPTZ Wijchen is door de

024-64 149 05.

“Ik wil graag een
goed doel
steunen,
waarom dan niet
lokaal?”

Steun onze
stichting!
We hebben u
hard nodig.
Word donateur of maak een
eenmalige gift
over op rekening
NL81 RABO 0130 3001 52
t.n.v. Vrienden VPTZ Wijchen

Stichting
Vrienden
van VPTZ
Wijchen

“Het Hospice Wijchen is het eerste goede doel waar ik aan doneer, dat komt door mijn ouders. Zij zijn vanaf de
beginperiode betrokken bij het Hospice waardoor ik alle ontwikkelingen al jaren volg. Sinds ik werk, wilde ik
graag een goed doel steunen. Waarom dan niet lokaal?”
Lotte schenkt, net als haar jongere broers, jaarlijks een

mijn manier een steentje kan bijdragen aan het Hospice

vast bedrag aan het Hospice Wijchen. “Ik doneer en

en dat ik iemand in de laatste levensfase een prettige

daar hoef ik niets voor terug. Via de nieuwsbrief lees ik

omgeving kan bieden.”

hoe het donatiegeld wordt ingezet. Het is fijn dat ik op

Lotte Jansen
Vriend van Hospice Wijchen

