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Van de voorzitter 

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen 

van het Hospice aan de Theerestraat in Sint-

Michielsgestel. Deze nieuwsbrief is voor alle 

belanghebbenden: toekomstige gasten van het 

hospice, mantelzorgers, huisartsen en thuiszorg 

en onze vrijwilligers en donateurs. Dit eerste 

exemplaar van de nieuwsbrief geven we uit ter 

gelegenheid van de opening. 

In het tweede kwartaal van 2019 is hard gewerkt om 

het pand dat ons ter beschikking staat, gereed te 

maken als bijna-thuis-huis. Daarvoor moest het 

nodige gebeuren. Het realiseren van vier ruime 

kamers met alle voorzieningen, naast een sfeervolle 

woonkamer en algemene ruimten. In deze 

nieuwsbrief is een plattegrond opgenomen.  

Lokale bedrijven 

De werkzaamheden zijn op een geweldige manier 

uitgevoerd door lokale bedrijven en we zijn trots op 

het resultaat. Dit was niet mogelijk geweest zonder 

de steun die we hebben ontvangen vanuit onze 

gemeenschap. Die was en is enorm. De grote 

bijdragen van Stichting Roparun, het Oranjefonds, 

het Rabo Dichterbij Fonds, particuliere stichtingen 

en allerlei initiatieven van serviceclubs waren 

onontbeerlijk voor de realisatie van het Hospice. 

De officiële opening is op 30 juni 2019. Omstreeks  

1 augustus zijn we zover dat we de eerste gasten 

kunnen ontvangen. Dan begint het echt, en mogen  

 

“Dit was niet mogelijk geweest zonder de 

steun die we hebben ontvangen vanuit onze 

gemeenschap. Die was en is enorm.” 

 

we samen met onze tachtig vrijwilligers, de 

huisartsen en de thuiszorgorganisatie, er zijn voor 

onze gasten en hun naasten. Dan mogen we de 

droom waarmaken: het bieden van een veilige, 

warme omgeving, aandacht en zorg voor onze 

gasten in de laatste fase van het leven. Een taak die 

zwaar zal zijn, maar ook heel veel moois zal brengen. 

Namens het bestuur dank ik 

allen voor de geweldige 

steun die we hebben ervaren 

bij de realisatie van het 

Hospice. 

Ton Huisman 

voorzitter 

 

Ook nieuwsgierig? 

Velen van u zijn nieuwsgierig hoe Hospice 

Parunashia er van binnen uitziet als het echt 

helemaal klaar is en dat begrijpen we ontzettend 

goed. 

Rondom het openingsfeest een open dag houden is 

geen optie. Het huis is nog niet klaar, de laatste 

bouwhandelingen worden verricht, de schilder moet 

nog afwerken, de eindschoonmaak, de inrichting…. 

Als we met man en macht doorwerken de komende 

weken hopen we de deuren voor onze gasten 

rondom 1 augustus te kunnen openen. Daarna is er 

om privacyredenen geen open dag meer wenselijk en 

dat zal iedereen begrijpen. 

Wel kunnen we u een indruk geven met behulp van 

de plattegrond. U ziet op de begane grond vier zeer 

ruime zit-/slaapkamers, met ieder een eigen ruime 

 



  

 

aangepaste badkamer voor maximale privacy. In die 

zit-/slaapkamer kunnen ook eigen meubels van onze 

gasten staan, net zoals eigen foto’s, schilderijen en 

tekeningen van de (klein)kinderen. 

 

Elke kamer – in een eigen kleur - krijgt een grote tv, 

WiFi èn airco. We hopen in samenspraak met onze 

gast steeds opnieuw een warme thuis-sfeer te 

kunnen maken. Juist die inspraak en inbreng van 

onze gast zijn enorm belangrijk!  

De vier kamers hebben elk deuren naar de tuin, met 

de mogelijkheid een stoeltje buiten te zetten, en een  

keukentje (zonder kookplaat) inclusief koelkast voor 

eigen lekkernijen, net als thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er komt een ruime, zonnige, centrale woonkamer, 

een fijne centrale keuken, en bovenal een heerlijk 

rustige ruimte voor familie of dierbaren. Om even bij 

te tanken, te relaxen of te blijven slapen (blijven 

slapen is ook mogelijk op de kamer van de gast).  

Vanuit de ongelofelijke support uit onze grote 

gemeenschap komt er tezijnertijd een prachtige 

fotoreportage en een korte film op onze website. 

Deze zullen ook te zien zijn tijdens onze nieuwe 

informatieavonden in de komende winter.  
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Vrijwilligers 

Onze tachtig vrijwilligers zijn het echte kapitaal 

van het Hospice!  

Zij geven straks zeven dagen in de week 16 uur zorg 

per dag (’s nachts is er professionele zorg). Ze zijn 

gastvrij, geschoold, hebben een geheimhoudings-

plicht, en staan klaar om gasten en hun families te 

ontvangen en ondersteunen.  

Onze vrijwilligers staan klaar... maar onze gast en de 

mantelzorgers bepalen zelf tot hoe ver de zorg gaat. 

Onze gast houdt zelf de regie. De diversiteit aan 

vrijwilligers is enorm en wat zijn we rijk met deze 

onmisbare mensen.  

De coördinatie van de vrijwilligers is in handen van 

Dorothée van de Wetering en Jos Huisman, zij 

worden ondersteund door een team 

hulpcoördinatoren. 

 

Interesse om vrijwilliger te worden? 

Na de zomervakantie start een nieuwe scholing, 

mensen die zich willen aanmelden zijn elk moment 

van harte welkom!  

Meld u vrijblijvend bij ons aan, via 

vrijwilligers@hospiceparunashia.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospice Parunashia, voor wie en hoe?  

 

Hospice Parunashia is bedoeld voor mensen met 

een ongeneeslijke ziekte die binnen een paar 

maanden zullen overlijden (circa drie maanden) 

en waar de zorg thuis niet meer mogelijk is.  

 

Het gaat om mensen met kanker, hartfalen, long-, 

nier- of andere ziektes, die niet meer beter kunnen 

worden. Er zijn veel mogelijkheden om het lijden 

zoveel mogelijk te verlichten, op allerlei manieren. 

 

Vaak zullen mensen vanuit hun eigen huis of vanuit 

het ziekenhuis naar het nieuwe thuis in Parunashia 

komen. De huisarts of de medisch specialist of 

verpleegkundigen van het ziekenhuis bellen naar 

Parunashia. De coördinator stelt vragen over de 

ziekte en de fase waarin iemand is, over de 

medische- en verpleegkundige zorg die nodig is en 

nog wat bijzonderheden.  

De coördinator kijkt of er plaats is, of de benodigde 

zorg geleverd kan worden en of er bijzonderheden 

zijn waar we rekening mee moeten houden. De 

coördinator zal meestal ook even overleggen met 

een van de artsen die bij het hospice betrokken zijn. 

Die kan zonodig nog bellen met de verwijzend 

specialist of huisarts. 
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Het is de bedoeling dat de eigen huisarts de 
medische zorg blijft doen, net als thuis. Komt iemand 
van verder weg dan neemt een van de huisartsen uit 
Den Dungen of Sint-Michielsgestel de zorg over. De 
thuiszorg wordt gedaan door een thuiszorg-
organisatie. Bij de komst naar Parunashia is er een 
uitgebreidere kennismaking en bekijken we de 
belangrijkste medische en verpleegkundige zaken. 
We gaan goed zorgen voor de gasten van 
Parunashia, net als thuis! 
 
Eric van Rijswijk, huisarts Medisch Centrum Hopveld 
 

Stichting Vrienden van het Hospice 

 

Hospice Parunashia is voor wat betreft haar 

inkomsten afhankelijk van een subsidie van het 

ministerie van VWS en een bijdrage voor 

persoonlijke kosten.  

 

Vooral in de eerste jaren zijn die onvoldoende en is 

het hospice afhankelijk van giften, sponsoring en 

vrijwillige bijdragen. De Stichting Vrienden van de 

Hospice gemeente Sint-Michielsgestel helpt dit te 

realiseren, onder andere door het werven en 

informeren van ‘Vrienden’. Ook u kunt een ‘Vriend 

van Hospice Parunashia’ worden, bijvoorbeeld door 

een gift over te maken, lid te worden van ‘De club 

van 100’ of een gift in natura te doneren. 

 

Kijk op onze site voor de mogelijkheden.  

Wist u dat? 

-Hospice Parunashia er is voor alle inwoners van 

Sint-Michielsgestel en omstreken? 

-dat familie en andere dierbaren de hele dag welkom 

zijn in ons huis? 

-dat ze bij onze gast op de kamer of in de 

familiekamer mogen slapen? 

-Hospice Parunashia er alles aan doet om onze gast 

zich thuis te laten voelen? 

-er elke dag lekker gekookt wordt? 

-u ook zelf het favoriete recept in onze gezellige 

keuken mag maken? 

-de was en strijk voor u gedaan kan worden? 

-de tuin alsmaar mooier zal worden en voor alle 

gasten en hun naasten toegankelijk is? 

-de liefdevolle zorg en aandacht 24 uur per dag, die 

men krijgt in dit bijna-thuis-huis Hospice Parunashia, 

door mensen uit onze eigen gemeenschap het 

ALLERMOOISTE is wat we in huis hebben? 

 

Algemeen Bestuur 

 

 

 

 

 

Op de foto het bestuur van de Stichting Hospice: 

v.l.n.r. Eric van Rijswijk, Wout van Son, Willemien 

Mommersteeg-Willekens, Anny van Zandbeek en 

Ton Huisman. Niet op de foto Laurens van Heugten. 

 

Emailadressen 

Voor bestuurszaken:  

info@hospiceparunashia.nl 

Voor gasten / zorgorganisaties: 

coordinator@hospiceparunashia.nl 

Voor vrijwilligerszaken: 

vrijwilligers@hospiceparunashia.nl 
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