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De Schelp: huiselijk verzorgd in de laatste levensfase
Het zal u niet ontgaan zijn dat woningbouwvereniging Parteon in Krommenie aan de Evenwichtstraat een pand
heeft aangekocht waarin het hospice gevestigd zal worden. Wij als bestuur zijn erg blij met dit karakteristieke pand.
De rustige ligging nabij het centrum van Krommenie en de goede bereikbaarheid met zowel openbaar als eigen
vervoer zijn belangrijke pluspunten.

Vrijwilligers
Op de informatieavond voor de omwonenden op

Zonder een actieve wervingscampagne is het aantal

29 augustus is gebleken dat de buurt het initiatief

aanmeldingen van vrijwilligers overweldigend. Op dit

een warm hart toedraagt. De enige kanttekening die

moment (half oktober) hebben wij al ruim 60 namen.

werd gemaakt betrof de mogelijkheden tot parkeren.

Er van uitgaande dat vrijwilligers zich 2 dag-delen per
week beschikbaar stellen hebben we er ook zeker 60

Architect Rogier Verbeek maakt een ontwerp voor de

nodig. Allen die zich hebben aangemeld hebben inmid-

verbouwing en inrichting, waarbij de originele sfeer

dels een uitnodiging ontvangen voor een voorlichtings-

van het pand in stand blijft. Met Parteon hebben we

avond op 1 november a.s. in verpleeghuis Evean

regelmatig overleg over de verbouwing, de tuin en

Guisveld. Het bestuur heeft kort daarna met iedere vrij-

het verdere buitenterrein en met de gemeente over-

williger een persoonlijk gesprek om tot een definitieve

leggen we over parkeermogelijkheden en vergunnin-

selectie te komen. In de eerste helft van 2008 zal de

gen. Het streven is medio 2008 de deuren te openen

basiscursus terminale zorg gegeven worden voor alle

voor de eerste gasten. Voortbordurend op ons logo

vrijwilligers. De cursus wordt verzorgd door het Steun-

en de geborgenheid die we onze gasten willen

punt Mantelzorg in Purmerend. Naar een goede locatie

bieden hebben wij als naam voor het hospice

om de vier cursussen te geven wordt nog gezocht.

“DE SCHELP” gekozen. Naast de foto op deze pagina

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden

vindt u meer foto’s op de website (www.hospice-

via de website (www.hospice-zaanstreek.nl) of bij het

zaanstreek.nl).
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Steun van velen

begeleiding. Emotionele dilemma’s als onmacht, loslaten

In de vorige nieuwsbrief spraken wij al over de enorme

en onbegrip werden in mime, dans en korte gespeelde

steun die we vanuit vele geledingen in de Zaanstreek

scènes als een spiegel aan ons getoond. Hoe geef je

mogen ontvangen voor ons initiatief. Zo levert Brain

elkaar steun als mantelzorgers en zorgverleners, maar

Communication in Krommenie al ons drukwerk geheel

ook de nuchterheid van kinderen bij ernstige ziekte en

belangeloos, van ontwerp tot drukwerk. De kunstvei-

dood, zagen we op het toneel langs komen. De verschil-

ling van de Zaanse Rotaryclubs op 13 mei heeft een be-

len die kunnen voorkomen tussen verpleegkundigen en

drag van ca € 24.000 opgeleverd. De opbrengst van de

artsen werden met humor gespeeld. Het was een waar-

jaarlijks door de Rotaryclub Wormerveer te Krommenie

devolle ontmoeting waarin we soms met een traan, maar

georganiseerde Loop voor Hoop is dit jaar volledig naar

ook met een lach elkaars problemen en de voldoening

het hospice gegaan en Rotaryclub Zaanstad heeft een

die ons werk geeft, konden delen.

deel van de opbrengst van de kortebaan draverijen in
Assendelft toegezegd. Evean Winkel heeft 4 hoog-laag

Financiën: word vriend van het hospice

bedden op permanente uitleenbasis beschikbaar

Om zowel de inrichting als de exploitatie rond te krijgen

gesteld en een deel van het batig saldo van het Saen

hebben we veel geld nodig. Zeker, er zijn subsidiemoge-

Street golf toernooi komt ook ten goede aan het

lijkheden en die worden ook door ons aangeboord,

hospice.

maar toch, het is onvoldoende om een hospice te laten
draaien, laat staan mee te kunnen inrichten. We vragen
daarom enerzijds om giften in natura, zoals bijvoorbeeld
de bedden van Evean Winkel en anderzijds in éénmalige
en meerjaarlijkse giften. Zo hebben wij recent een gift
van € 25.000 mogen ontvangen van Eco Control in
Wormer. Aan zoveel mogelijk inwoners van Zaanstad
vragen we om donateur te worden van onze Stichting
Vrienden Hospice Zaanstreek. Dit is al mogelijk voor
een bedrag vanaf 15 euro per jaar! Op de website vindt
u een aanmeldingsformulier om Vriend van de Stichting
Hospice te worden (www.hospice-zaanstreek.nl).
Verder zijn er diverse activiteiten gepland om geld in te
zamelen, zoals een benefietdiner voor 125 personen in

Een deel van de opbrengsten van het Saen Street golf
toernooi komt ook ten goede aan het hospice

het Sint Michael College, verzorgd door kookclub Cuisine
Culinaire Zaanstad op 8 maart 2008. Ook gaan we
binnenkort een aantal bedrijven benaderen met de vraag

Internationale dag van de palliatieve zorg

voor jaarlijkse sponsoring. Gezien alle positieve reacties

Op 6 oktober 2007 was er in de Kunstgreep te Oost-

verwachten we ook daar veel van.

zaan voor de regio Zaanstreek-Waterland een markt
waar werkers in de palliatieve zorg uit verschillende
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richtingen zich hebben gepresenteerd. Ook ons hospice

Nu de activiteiten rond het hospice in een stroomver-

was daar present. Het was een uitstekende gelegenheid

snelling raken willen wij de frequentie van de nieuws-

om collega zorgverleners te ontmoeten. Daarnaast was

brief gaan verhogen. In beginsel versturen we hem ook

er een interactieve voorstelling gespeeld door het

alleen nog maar digitaal. Mocht u de brief op papier

Terugspeeltheater “Wordt Vervolgd”. Verhalen verteld

willen blijven ontvangen wilt u ons dat dan laten weten

door zorgverleners of familie in de zaal, werden door

(zie onderstaand adres)?

de acteurs op het toneel verbeeld met muzikale
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