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Van de voorzitter 

Op 1 augustus jongstleden was het een jaar 

geleden dat we de deur openden voor onze eerste 

gasten. Een eerste jaar waarin er veel is gebeurd, 

ook zaken waar we bij de start nog nooit van 

gehoord hadden, de corona pandemie. Gelukkig 

hebben we in het Hospice de gevolgen daarvan 

zoveel mogelijk buiten de deur kunnen houden. 

Van april tot en met eind juni hebben we met veel 

tegenzin een tijdelijke opnamestop ingevoerd. 

Maar die maatregel was nodig om zowel de 

gasten als onze vrijwilligers te beschermen.  

 

Eind juni van dit jaar werd onze mede-initiatiefnemer 

en bestuurslid Willemien Mommersteeg 

geconfronteerd met een ernstige ziekte. Een zware 

klap voor haar, haar familie en het Hospice. Altijd 

klaar staan voor een ander en dan dit mee moeten 

maken. Langdurig medisch ingrijpen is noodzakelijk 

en we zijn blij dat na de nodige behandelingen, het 

beter gaat met Willemien. We zien haar al weer wat 

vaker in het Hospice.  

We hebben de lockdown periode gebruikt om 

bouwkundige maatregelen te treffen. Iedere 

gastenkamer is nu vanaf de buitenzijde van het 

Hospice te bereiken voor bezoek en zo worden 

contactmomenten met anderen zo veel mogelijk 

beperkt. Ook merk je in zo’n eerste jaar verschillende 

zaken die handiger of slimmer kunnen, met vaak 

maar een kleine ingreep. Het klusteam heeft een 

geweldige taak verricht en alle wensen op technisch 

vlak ingewilligd. Daarmee was het Hospice weer 

optimaal voorbereid op ontvangst van de nieuwe 

gasten.  

Vanaf juli konden we onze taak, de zorg voor onze 

gastbewoners in de laatste fase van het leven, ten 

volle en op zeer verantwoorde weer opnemen. Een 

opluchting voor ons allemaal.  

Veel van onze vrijwilligers worden gerekend tot de 

‘kwetsbare’ groep. We zagen dat in de eerste 

coronaperiode ook terug in de inzetbaarheid. De 

voorbije maanden zijn gebruikt om extra vrijwilligers 

te werven, hetgeen heel goed gelukt is. Nu is het zo 

dat veel vrijwilligers liefst zoveel mogelijk diensten in 

het Hospice zijn. Vanuit managementoogpunt is het 

nodig om een grote groep vrijwilligers te binden, die 

ook daadwerkelijk diensten kunnen draaien. Een 

gezond spanningsveld, waar we met elkaar zo goed 

mogelijk uit moeten komen. Dat geldt ook voor het 

omgaan de richtlijnen van het RIVM. We zijn continu 

in overleg met deskundigen op dit gebied. Waar zij 

dat nodig achten passen we het beleid meteen aan. 

 
 

Namens het voltallige bestuur spreek ik veel dank uit 

naar onze coördinatoren, hulpcoördinatoren en 

vooral de geweldige vrijwilligers, de 

verpleegkundigen van Vivent en de huisartsen. 

Samen hebben zij ervoor gezorgd dat Hospice 

Parunashia in dit onzekere jaar 2020 heeft kunnen 

functioneren. Ook spreken we onze dank uit naar de 

Stichting Vrienden van het Hospice, sponsoren en 

mede-mogelijk-makers. Door hen zijn we dit cruciale 

jaar ook in financiële zin goed doorgekomen.  

We wensen u allen een mooie decembermaand en 

een goed begin in 2021. 

 

Ton Huisman 

Voorzitter Stichting Hospice Parunashia 



  

 

www.hospiceparunashia.nl 

 

Van Zorgkaart Nederland 

Op de website van Zorgkaart Nederland delen 

mensen hun ervaringen met de zorg. Wij zijn echt 

supertrots op het gemiddelde waarderingscijfer 

van 9,8 in het jaar 2020! Hieronder een kleine 

selectie uit de geplaatste waarderingen. 

 

“Er is veel aandacht voor de cliënt, niets 

is te gek. Wij hebben de zorg en de 

aandacht als zeer prettig ervaren.” 

 

“We hadden in deze afschuwelijke 

periode geen betere plek kunnen treffen. 

Het hospice heeft ook ons als 

nabestaanden zeer gesteund.” 

 

“Wij zijn zeer prettig opgevangen, in een 

moeilijke tijd, communicatie, sfeer, 

gastvrijheid, het was allemaal zeer netjes 

en correct. 

Het hele verblijf is mooi en zeer 

huisvriendelijk ingericht, en is van alle 

gemakken voorzien.” 

 

“Een geweldige plek om te vertoeven, om 

samen met je dierbare het laatste 

levenspad te bewandelen. Geweldige lieve 

mensen, heel hartelijk ontvangen en 

liefdevol verzorgd.  

Wat hebben we veel steun gehad van de 

vrijwilligers, en altijd een luisterend oor 

voor ons gezin. Een prachtige locatie en 

een geweldige bijdrage aan ons mooie 

geliefde dorp. Een tien voor Parunashia.” 

 

“Fijn om tijdens deze moeilijke dagen 

zoveel liefde en steun om je heen te 

hebben.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opfrisbeurt voor onze website 

Onze website is vernieuwd en daar zijn we blij 
mee!  
 

Alle inhoud is nagelopen, herschreven en 

gestructureerd. Er is specifieke informatie te vinden 

voor gasten en naasten, vrijwilligers en professionals, 

en over de mogelijkheid om het Hospice te steunen. 

U leest er ook nieuwtjes en interviews en bekijk 

vooral nog eens het mooie filmpje van ons huis.  

>> www.hospiceparunashia.nl 

 

 



  

 

Hoe verloopt een opname?  

Deze vraag krijgen we regelmatig voorgelegd. 

Daarom leggen we het graag hier uit. 

 

Meestal belt de huisarts of transferdienst van een 

ziekenhuis, maar ook familie zelf of een thuiszorg-

organisatie kan ons bellen. Zij bellen met de vraag of 

er plaats is voor een mogelijk nieuwe gast, wiens 

levensverwachting minder is dan drie maanden. 

Samen bespreken we dan de situatie, de 

mogelijkheden en de aandachtspunten voor deze 

bewoner, denk aan verzorging, medicatie en de rol 

van de huisarts. Vervolgens nemen wij contact op 

met onze zorgpartner Vivent. 

 

Als een persoonlijke rondleiding gewenst is, dan kan 

dat vrijwel altijd. Dat vinden wij enorm belangrijk! 

 

Als alle voorwaarden in orde zijn en er is plaats, dan 

komt de bewoner meestal al de volgende dag, met 

de auto of met de ambulance. Wij zorgen voor een 

persoonlijke ontvangst, met een van onze 

(hulp)coördinatoren en een verpleegkundige van 

Vivent. Mensen voelen zich snel thuis in ons huis, 

daar zorgen onze lieve vrijwilligers voor. Dat merken 

de familieleden ook, zij voelen zich snel ontzorgd en 

gerustgesteld. 

 

Bezoekregeling 

Afgelopen zomer is ons kleinschalige Hospice 

coronaproof gemaakt.  

 

Onze gasten mogen de hele dag en avond bezoek 

ontvangen van twee dierbaren, die elkaar steeds 

buiten mogen afwisselen. Bezoek meldt zich eerst bij 

de voordeur en gaat vervolgens buitenom via de 

ingang naar de betreffende gastenkamer. Bij vertrek 

van het bezoek wordt dit weer eventjes bij de 

vrijwilligers gemeld. 

Wanneer het moment komt dat de familie gaat 

waken, dan gaat alles in goed overleg met de 

coördinator. Alles is er op gericht om een zo fijn en 

warm mogelijk afscheid te realiseren. 

 

Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact op via 

telefoonnummer 073 - 200 19 80, doorkiesnummer 1. 

 

 
 

Succesvolle deelname Rabo-actie 

 

De Vrienden van het Hospice hebben meegedaan 

aan de Rabo ClubSupport actie. Er is enorm veel op 

ons gestemd en we eindigden op de tweede plek; we 

mogen maar liefst 2.385 euro ontvangen!  

Dank aan al onze stemmers en aan de Rabobank 

voor dit mooie initiatief. Voor dit bedrag schaffen we 

een mooi sta-op hulpmiddel op en een verrijdbare 

douche-/ toiletstoel, voor meer comfort.  



  

 

Terugblik op 2020 door de Vrienden  

Op het einde van 2020 mogen we spreken van 

een onthutsend jaar. 

Onthutsend was 2020 voor ons mooie Hospice, zelfs 

een opname stop moesten we inlassen. Maar die tijd 

is enorm goed gebruikt! Ons gebouw is corona proof 

gemaakt en al vanaf het begin heeft iedere bewoner 

een eigen keuken en badkamer. Wat is er hard 

gewerkt door onze onmisbare 151 vrijwilligers. Wat 

zijn we een rijke organisatie met zoveel inzetbaarheid 

en ook zo dapper dat ze bleven komen of eerlijk 

zeiden dat ze het even niet aandurfden.  

 

Onthutsend was 2020 ook voor ons allen, het virus 

treft ons allemaal. Velen van u hebben misschien 

iemand verloren aan dit vreselijke virus, velen 

kunnen geen afscheid nemen zoals ze dat graag 

zouden doen. We zijn allemaal enorm beperkt in ons 

doen en laten, kunnen bijna geen mensen of  het 

complete gezin thuis ontvangen. Veel mensen zijn 

eenzaam of angstig om er op uit te gaan. In ons 

Hospice hebben we de bezoekregeling daarom 

verantwoord zo ruim mogelijk gemaakt (zie pagina 3).  

 

We zijn enorm trots op het groeiende ledenaantal van 

onze Club van 100! Elk jaar doneert elk lid 100 euro. 

Daardoor kunnen de Vrienden van Parunashia 

maandelijks een fors bedrag overmaken naar het 

algemeen bestuur voor de exploitatie van het huis.  

Deze bijdrage is dit jaar met de verminderde 

inkomsten door de opnamestop zéér welkom.  

 

Beste lezers, we staan vol goede moed op de 

drempel van een nieuw jaar. We hopen dat het 

vaccin niet lang op zich laat wachten, wij het fijne 

leven weer kunnen oppikken en we ons mooie, 

 
 

liefdevolle Hospice een intens goed 2021 mogen 

geven. Het Hospice wordt zo gewaardeerd door onze 

bewoners, families, vrijwilligers, verpleegkundigen, 

huisartsen en ziekenhuis! 

 

Graag sluit ik af door u allen toch warme feestdagen 

te wensen, anders vieren hoeft niet altijd slechter te 

zijn. Laten we vooral goed naar elkaar omkijken en 

een extra kaartje ergens in een brievenbus doet 

WONDEREN! Ik kan uit ervaring spreken. Wat ben ik 

door onvoorstelbaar veel lieve mensen verwend met 

papieren geluk, bloemetjes, lekkers en wat al niet 

meer. Oprechte dank voor zoveel liefs! 

 

Voor 2021 wens ik allen een fijne gezondheid , een 

goed vaccin en plezierige, positieve energie voor het 

leven van alledag. 

 

Namens al mijn fijne collega’s, 

 

Willemien Mommersteeg 

Voorzitter Stichting Vrienden van Hospice 

Parunashia 

 

 

 

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn! 

073 – 200 19 80 


