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Klaar voor de zomer

Inmiddels herbeleven we, nu voor de derde keer,
de spanning voorafgaand aan de opening van het
Hospice in augustus 2019. Nu de bestrijding van
het corona virus effect heeft en veel van onze
vrijwilligers in de gelegenheid zijn geweest het
vaccin te ontvangen, kunnen we vanaf 31 mei
aanstaande weer gasten opnemen in het hospice.

In de afgelopen weken is, met financiële steun
van Lionsclub de Meierij, de voortuin aangelegd.

Daar zijn we erg blij om. Het is ons de afgelopen
maanden pijnlijk duidelijk geworden dat door de
maatregel die we moesten treffen, we veel mensen
niet hebben kunnen helpen.
Die periode kunnen we helaas niet terugdraaien. Het
motiveert het bestuur en de vrijwilligers van het
Hospice wel om met veel toewijding de zorg voor
onze gast-bewoners weer op te pakken. En dat doen
we maar al te graag.

Daarmee is de laatste fase van de totstandkoming
van Hospice Parunashia ook afgerond. De
accommodatie van het Hospice is tip top in orde,
nadat ook met hulp van plaatselijke ondernemers de
heggen rondom het perceel in een goede vorm zijn
gebracht.

We spreken de hoop uit dat we met elkaar in staat
zijn geweest Covid-19 blijvend beheersbaar te
maken, en wensen u een mooie zomer toe.
Ton Huisman
Voorzitter Stichting Hospice Parunashia

Feestelijk nieuws
‘Onze’ Anny van Zandbeek heeft een lintje
gekregen!
Voor haar vele vrijwilligerswerk in de Gestelse
gemeenschap is zij benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Wat zijn wij trots op haar.
Anny, namens iedereen die betrokken is bij Hospice
Parunashia: hulde, je hebt het ontzettend verdiend!

Op de foto ziet u de mannen van de tuinploeg, die
zoveel werk verzetten om ervoor te zorgen dat de
gasten kunnen genieten van de tuin. Van links naar
rechts: André van Esch, Pierre van de Sande, Ton
van Zandbeek en Henk van Rijnsoever. Niet op de
foto: Niek van den Biggelaar.
Lees ook het interview met Ton van Zandbeek en
Henk van Rijnsoever op onze website, onder het
kopje Actueel. Daar vindt u nog meer verhalen,
nieuwsberichten en nieuwsbrieven.

www.hospiceparunashia.nl

Wat zijn de kosten van een opname?

Dit vertellen onze vrijwilligers

In deze nieuwsbrief leggen we graag uit wat de
kosten van een verblijf in Hospice Parunashia
zijn.

Ons onvolprezen vrijwilligersteam is de
ruggengraat van Parunashia. Hieronder leest u
wat het vrijwilligerswerk voor hen betekent.

De dagprijs in ons huis is 38 euro per dag all in. Dit
bedrag hebben we gebaseerd op de vergoeding die
de meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden in de
aanvullende verzekering.

“Het Hospice in ons dorp is een huis waar de liefde
voor de medemens woont.
Jammer dat ik maar één dienst in de week mag
draaien.
Ongelofelijk hoe snel onze bewoners en hun familie
zich thuis voelen in ons huis.
Altijd ga ik weer dankbaar naar huis na mijn dienst.
Ik vind het een eer om in het mooie Hospice te
mogen werken.
Wat een fijne sfeer, fijn team en lieve collega’s.
Fijn om bewoner en familie zo te kunnen ontzorgen!
Families kunnen zich richten op ‘n mooie laatste tijd
samen, wij doen de rest.

Voor familieleden en dierbaren berekenen wij de
kosten als volgt: er zijn geen extra kosten voor het
overnachten in de periode van waken, voor het
logeren in de familiekamer buiten het waken om
bedragen de kosten 10 euro per persoon per
overnachting.
Familie en dierbaren mogen gratis mee ontbijten en
lunchen, dankzij onze sponsors. Voor de
avondmaaltijden (voor-, hoofd- en nagerecht)
berekenen wij 7,50 per persoon.
De facturen voor de gemaakte kosten sturen we naar
het contactadres van onze bewoner.
Heeft u hierover vragen, neem dan gerust telefonisch
contact op. Komt er een mogelijke opname in een
hospice in zicht? Bel dan voor een bezoekje aan ons
huis en een rustig persoonlijk gesprek. Uit ervaring
weten we dat zo’n gesprek als zeer prettig wordt
ervaren.

Wat heb je snel een bijzonder goed contact met
bewoner en familie, zo bijzonder.
Mooi om iets te kunnen betekenen voor mensen in
de laatste periode van het leven.
‘n Lieve glimlach is de mooiste beloning.
Ik zou hier wel 40 uur in de week willen werken.
Dankbaar om van dit team een deel te zijn, er is geen
moeite teveel.
Nooit gedacht dat er in een hospice ook zoveel
gelachen werd.
Fantastisch dat deze vorm van zorg nog bestaat.
Liefste plek van het dorp en omstreken.”

Medische zorg zoals thuis

“We streven naar comfort en

Huisartsen Eric van Rijswijk en Silvio van Eunen
vertellen wat de patiëntenzorg in Hospice
Parunashia zo bijzonder maakt.

kwaliteit van leven voor de

Eric van Rijswijk uit Den Dungen vertelt dat de
meeste gasten begeleid worden door hun eigen
huisarts. “Dat geldt voor mensen uit SintMichielsgestel, Den Dungen en ook voor veel
mensen uit Vught. Komen de gasten van wat verder,
of van veel verder, dan nemen de huisartsen uit SintMichielsgestel en Den Dungen de zorg over. Vaak
komt de eigen huisarts de gast dan nog wel een keer
bezoeken.”
Palliatieve zorg is
voor Eric een van de
mooiste onderdelen
van de
huisartsenzorg. “Het
is een emotionele en
intense fase, waarin
mensen afscheid
nemen van het leven
en van de mensen
om hen heen. Er
kunnen medische problemen opspelen als pijn,
vermoeidheid, jeuk, somberheid of verwardheid. Het
is een uitdaging om de zorg zo goed mogelijk te doen
en als huisartsen kunnen we niet alles, maar wel heel
veel.” Het is fijn dat het Hospice er is, vindt Eric. “Elk
stervensproces is uniek, voor die individuele mens en
zijn omgeving. Het is heel mooi om daar mijn steentje
aan bij te kunnen dragen.”

"Palliatieve zorg is een van
de mooiste onderdelen van
de huisartsenzorg"

gasten”
De Gestelse huisarts Silvio van Eunen is degene die
de twee initiatiefneemsters Anny van Zandbeek en
Willemien Mommersteeg met elkaar in contact
bracht. Het gebouw aan de Theerestraat is bij velen
bekend als zijn vroegere woonhuis annex
praktijkruimte. Volgens hem heeft het Hospice een
enorme meerwaarde. “Familieleden kunnen zich
richten op het contact met hun dierbare in plaats van
op de zorg. Ze weten dat hun naaste in goede
handen is en ervaren daardoor rust.” De
samenwerking tussen huisarts, de verpleegkundigen
van Vivent en de vrijwilligers kenmerkt zich door
korte lijnen en duidelijke communicatie. “Voor de
gasten en de familie is het een voordeel dat er altijd
iemand bereikbaar is voor vragen.”
De huisartsen
geven de acute
medische zorg,
wanneer iemand
acute pijn of
benauwdheid
ondervindt.
Daarnaast kan hij
zorgen dat iemand
zoveel als mogelijk
zonder medische
klachten is, zoals pijn, onrust of misselijkheid. “We
streven naar comfort en kwaliteit van leven voor de
gasten, zodat zij op een fijne manier de laatste
periode doormaken. Dat kunnen we als hospiceteam
realiseren.”

Vrienden van Hospice Parunashia
Wat is er veel gebeurd in de afgelopen vijf
maanden.
Enkele trouwe leden van onze fijne Club van 100 zijn
overleden na een periode van ziek zijn. Onze
oprechte condoleances naar hun nabestaanden.
Helaas konden we als Hospice geen gastvrijheid
bieden gezien de opnamestop en wat was dat
moeilijk!
Ons bestuurslid vanaf het eerste uur Paul Koeslag
heeft wegens drukke werkzaamheden zijn
bestuursfunctie neergelegd en dat betreuren we
enorm. Paul is een fijne collega geweest en heeft
beide stichtingen altijd goed bijgestaan met zijn
juridische kennis en goede overwegingen. Bedankt
Paul namens ons allen. Een fijne opvolger was er
meteen, Steven Hans, een jonge, vriendelijke
dorpsgenoot die veel kennis heeft van gastvrijheid en
creatief is in communicatie. Hij draait al enthousiast
mee en ook deze samenwerking verloopt bijzonder
plezierig.

De opnamestop hebben we gebruikt om
burgemeester Han Looijen en trouwe sponsoren uit
te nodigen voor een rondleiding. Ook alle Mede
Mogelijk Makers, de mensen die ons destijds een
mooi bedrag wilden lenen en zelfs schenken, hebben
we uitgenodigd. Daar is dankbaar gebruik van
gemaakt. Fijn om te ervaren hoe betrokken deze
dorpsgenoten zich tonen.
Een van de ijzersterke fundamenten van het Hospice
is de Club van 100. In de maand mei maken de leden
100 euro over naar de Stichting Vrienden van
Hospice Parunashia, ter brede ondersteuning. Deze
financiële hulp is van groot belang voor het dragen
van de algemene kosten; zeker nu we van de bijna
twee jaar in bedrijf zijn, negen maanden een
opnamestop moesten hanteren. U ondersteunt een
bijzonder goed doel in uw eigen omgeving en bent
van harte welkom. Mocht u op een andere manier
iets willen betekenen voor het Hospice, neem dan
gerust contact met ons op.
Op 31 mei mogen we weer open en gaan we doen
wat we het allerliefste doen: onze bewoners
verwennen.
Mede namens mijn bestuurscollega’s Odette van
Waes, Jet den Otter, Steven Hans en Carla Jacobs
(v.l.n.r. op de foto) wens ik iedereen een fijne zomer
toe, in een goede gezondheid.
Willemien Mommersteeg
Voorzitter Stichting Vrienden van Hospice
Parunashia

073 – 200 19 80
Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn!

