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Bericht van het bestuur
2017 zal in het teken staan van 2 belangrijke gebeurtenissen. Op de
eerste plaats ons 5 jarig bestaansfeest en als 2e de loskoppeling van
onze buren, St. Maarten.
Vrijdag 3 maart is de datum van het 5 jarig bestaan en dat willen wij
samen met alle vrijwilligers en de coördinator vieren op die dag in
onze eigen kapel met een goed programma maar vooral met elkaar.
Houdt die dag dus alvast vrij. Binnenkort zal daar verder nieuws over
komen.
Het loskoppelen van St. maarten zal een hele klus worden. Het
voordeel is dat we ons gebouw weer in de oude glorie kunnen
herstellen. We zullen de vorderingen en eventuele ongemakken via de
mail met iedereen communiceren.
Vanaf 2017 zijn we ook officieel lid van palliatief netwerk. Een bewijs
te meer dat wij onze plaats in palliatief Limburg verdiend hebben.

Gedicht van toon hermans
nu ‘t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten;
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
en telkens weer zal ik je teGenkomen.
we zeGGen veel te Gauw: het is voorbij.
hij heeft alleen je lichaam weGGenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
ik zal noG altijd Grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap Gaan.
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart noG duidelijker aan.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is
samengesteld door de PRgroep met bijdragen van
bestuursleden en andere
vrijwilligers.
Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl
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Terugblik afgelopen maanden
De afgelopen maanden is er weer ongelofelijk
veel gebeurd waar we met veel plezier op
kunnen terugkijken. In deze nieuwsbrief een
kort overzicht van de gebeurtenissen in de
afgelopen maanden:
3 spet.

Een tweede groep vrijwilligers deed
mee aan de workshop voetmassage

16 sept. Overhandiging cheque 1.500 Euro door
directeur Medilex
17 sept. Tijdens de rommelmarkt van het CAP,
infostand met gratis koffie + wafel
(door Marlaine gebakken). Veel
geïnteresseerden maakten gebruik van
de gelegenheid om een korte in- en
rondleiding te krijgen.
7 okt.

Els Prins, Marij Janssen en Frits
Suntjens bezochten het symposium
‘Hospicezorg’ in Ede.
Een verslag hiervan is ook in deze
nieuwsbrief te vinden

10 nov. Velen van ons bewezen Nelly
Rouschop de laatste eer.
18 nov. In Holtum vond met onze
medewerking een zeer geslaagde
avond ‘Houtem Vreuger’ plaats. Er
werden Houtemse Laesplenkskes in de
vorm van placemats verkocht en de
meeropbrengst voor Bronnerhof
bedroeg ruim 500 euro.

22 nov. 15 Vrijwilligers van Bronnerhof bezochten de
door de Klankbordgroep van het netwerk
palliatieve zorg w-mijnstreek georganiseerde
vrijwilligersavond in het Toon Hermans Huis
en waren hier allemaal erg over te spreken.
23 nov. Weer een hele mooie herdenkingsdienst
voor de overleden gasten!
30 nov. Een goed bezochte filmavond met op het
affiche de prachtige, ontroerende film ‘the
Bucket List’
Nov./Dec. Alle vrijwilligers werden getraind in
brandveiligheid door enthousiaste en
deskundige leden van de brandweer.
1 dec.

Aantal van ons bezocht de zeer goed
bezochte themavond van het netwerk in
Zuyderland met uitleg over de pilot
‘gewenste zorg in de laatste levensfase’ en
een hierop aansluitende zeer inspirerende
lezing door de bekende longarts Sander de
Bosson.

9 dec.

Ons bestuur mocht een grote cheque van
12.500 euro in ontvangst nemen van de VDL
Foundation. Hun grootste schenking dit jaar
aan een aantal meer lokale doelen!

15 dec. Wat was het weer een mooie en zeer
goedbezochte vrijwilligersavond die Tiny en
het bestuur voor ons hadden georganiseerd,
met heerlijke hapjes, een mooi optreden van
het blokfluitensemble uit Kerkrade en twee
leuke voordrachten door Mieke de Groot.
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Nieuwe Medewerkers
Anneke Atsma-Mulder

Voorlopige jaarplanning 2017
3 maart

Nellie Demandt

13 t/m18 maart
9 april

Loek Görtzen

Eleonora Hendrix

Miechel Hendrix

Nicole Jeurissen

Truus Leurs-Tholen

1ste Lustrum Bronnerhof
in week van de zorg:
Open Dag
markt CAP, overburen

19 april

filmavond

Eind mei

nieuwsbrief

September

markt CAP, overburen

Oktober

Filmavond

December

Kerstviering

App ‘Bo de beer neemt afscheid’
De app ‘Bo de beer neemt afscheid’ is een
rouw-app voor jonge kinderen, gebaseerd
op het gelijknamige (kleur)boek.
Dit eenvoudige verhaal in dichtvorm is
uitstekend te gebruiken om jonge kinderen
voor te bereiden op een begrafenis of
crematie, en op de periode na het afscheid.
Je vindt de app in de app-store of googleplay-store onder “Bo de beer neemt
afscheid”.

Jeannie Rademakers

Anja Willems
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Werkbezoek aan Buurtzorghuis
Doevenbos in Horst
Op 23 augustus zijn Yvonne, Fabienne en ik naar Horst gereden
om de organisatie van dit nieuwe Buurtzorghuis/ Hospice te
leren kennen. Het Buurtzorghuis is nu 3 maanden open.
Buurtzorg is de stichting die het gebouw heeft neergezet.
We werden hartelijk ontvangen door Sylvia Berghs, een van de
wijkverpleegkundigen die in het Hospice werkzaam is.
Het Buurtzorghuis biedt onderdak aan terminale gasten. Er zijn
twee tweepersoonskamers en zes eenpersoons. De
Buurtzorgverpleegkundigen werken in diensten van 8 uur
overdag en de nachtdienst werkt 9 uur. Als er veel gasten zijn
worden twee verpleegkundigen ingepland.
Vrijwilligers ondersteunen m.n. in de functie van gastvrouw/
gastheer. Zij zijn niet alle uren aanwezig . De diensten van de
vrijwilligers zijn van 9-14 uur en van 16-21 u. Daarnaast is er een
slaapdienst van vrijwilligers van 23.00 u -7.30 u. Deze wordt
alleen gewekt als de nachtverpleegkundige ondersteuning nodig
heeft.
Naast de vrijwilligers die met gasten contact hebben , is er een
kookgroep onder leiding van een kok, die het weekmenu
samenstelt. Een persoon van de kookgroep beheert een pinpas
en doet de inkopen.
Er is een tuingroep die de siertuin en de moestuin onderhoud.
(Horst is een agrarisch -en veeteeltgebied, dus was het kweken
van groenten bijna vanzelfsprekend ).
In totaal werken er 30 vrijwilligers en tevens wordt het rooster
door een vrijwilliger gemaakt , klonk goed.
De scholing van de vrijwilligers is min of meer regionaal
afgesproken, er is samenwerking met de Hospices in Venray en
Venlo. Een huisarts heeft wat verteld, een spiritueel begeleider
van een ziekenhuis is geweest. De vrijwilliger loopt een dag mee
en gaat dan aan de slag.
Wat hen verschilt van ons huis is ook het poetsen gedeeltelijk. In
de regio Horst worden Buurtzorgdiensten aangeboden. Dat is de
huishoudelijke tak van Buurtzorg die vanuit de WMO in gezinnen
huishoudelijke taken verricht. In onze regio is dit niet geregeld.
Drie maal per week verschijnt de huishoudelijke hulp van
Buurtzorgdiensten en verricht enige huishoudelijke taken.

Alle kamers hebben tuindeuren die toegang bieden tot een
terrasje met een klein zitje. De kamers hebben een eigen
badkamer met toilet en douche, een keukenblokken en
minikoelkastje.
Er is een aparte badkamer met een supersonisch ligbad. Als je het
ziet lijkt het op een vliegtuig. Helaas heeft nog niemand een bad
genomen. De ruimte wordt gebruikt voor complementaire zorg:
hand- en voetmassages op aanvraag op donderdagavond door
vrijwilligers aangeboden.
De waskeuken is ruim, er is een pannenspoeler aanwezig, er staat
een actieve en passieve tillift en wat andere hulpmiddelen.
Er is een ruimte met opslag van verzorgingsmiddelen en opslag
van beddengoed, allemaal heel royaal van opzet.
De rapportage over de zorg van de gasten geschiedt digitaal in het
Buurtzorginformatiesysteem. Dat kan omdat er altijd een
verpleegkundige aanwezig is als de huisarts of een andere
hulpverlener komt.
Zij kunnen samen het dossier doornemen. De vrijwilligers hebben
een eigen rapportageschrift net als bij ons.
Wat hebben we opgestoken van dit werkbezoek?
We weten nu nog niet of zij een Hospice zijn of een Bijna Thuis
Huis. Als je 24 uur verpleegkundige in huis hebt , ben je dan
Hospice? In Horst wordt met een eerste lijns thuiszorg indicatie
gewerkt , net als bij ons, geen Zorgprofiel voor terminale zorg /
geen CIZ indicatie.
Ben je dan daarom een Bijna Thuis Huis?
Onze bedenkingen: 24 uur verpleegkundige zorg in huis kost veel
geld naast het professionele huishoudelijk personeel.
Een nieuw , prachtig geoutilleerd gebouw zal veel duiten gekost
hebben. Komen zij wel uit de kosten?
We gaan met wat vragen de deur uit en eerlijk gezegd ga ik met
een blij gevoel terug naar Born. Daar staat een huis met sfeer,
met veel gemotiveerde vrijwilligers met een goed hart. Door de
kleinere kamers met minder faciliteiten is het contact met de gast
en familie intensiever -bij ons hebben de muren oren.
Tiny Silvertand

Daarnaast poets het verpleegkundig personeel met de
aanwezige vrijwilliger en wordt de was gedaan.
Het huis is spic en span ingericht. De kamers zijn voorzien van
nieuw meubilair, allemaal in dezelfde stijl en kleuren.
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Een verrassing

Een ‘sweet sunday morning’

Koen, de zoon van verpleegkundige Lenny Mostert, bracht een
serenade aan onze gasten.
Hij speelde liedjes uit Rusland, Frankrijk, Italië en Duitsland.

Vanmorgen heb ik sokken gestopt. Aanleiding was het vinden van
een naaikistje met maasgaren, kartonnetjes met gekleurde wol
voor het stoppen en mazen.

Fantastisch gedaan Koen!.

Van verschillende makelij: Regia, Maasgaren, Enkalon, JAC. Op
eentje van V&D staat een prijs van 20 cent een ander 60 cent
voor 15 meter draad.
Een stopnaald gezocht en helaas alleen een borduurnaald
gevonden.
Opeens sloeg een stopvirus toe. In het dressoir gezocht en
gevonden een borrelglaasje . En toen heb ik de sokkendoos
omwoeld en sokken met gaten gezocht en gevonden, sokken met
gaten voornamelijk in de buurt van de dikke teen ( ik heb vrolijke
dikke tenen, jubeltenen genaamd) .
Het was een genot om weer het oude handwerk te verrichten,
radio 4 op de achtergrond, bakje leut erbij, sneeuw in de tuin, wat
wil je nog meer op zondagmorgen 15 januari 2017; Sweet Sunday
morning.

Boekentip
‘Meisje met negen pruiken’.
Auteur: Sophie van der Stap
Meisje met negen pruiken is het waargebeurde verhaal van het
meisje Sophie dat op jonge leeftijd vecht tegen een zeldzame
vorm van kanker. Zij studeert politicologie, maar moet haar studie
uitstellen om te werken aan haar genezing. Ze wordt opgenomen
in het ziekenhuis, maar besluit zich niet gewonnen te geven.
Gesteund door familie en vrienden lukt het Sophie om tussen de
behandelingen door van haar jonge leven te blijven genieten. Ze
droomt, flirt, geniet, danst en zoent en wordt zelfs verliefd. Ze
houdt een dagboek bij en combineert haar stemmingen met haar
haarkleur. Voor elke gemoedstoestand een andere pruik, een
andere Sophie.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilliger zijn ……….is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enig doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel!
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Nationale Congres voor Hospicezorg

Recept: Gevulde kuikenborst
Voorbereiding: 15min › Bereiding: 55min › Klaar in: 1uur10min
Verwarm de oven voor tot 180 graden C. Leg de kipfilets tussen
twee diepvrieszakken op een stevig, glad oppervlak. Sla de
kipfilets met een (vlees)hamer of zware pan tot een dikte van 5
mm; leg apart.

Met Marij Janssen en Christel Prins bezocht ik namens ons hospice
dit Congres. We waren er overigens niet alleen. Met ons hadden ca.
200 mensen, waarvan meer dan helft vrijwilligers in hospices, de
weg naar Ede ingeslagen. Het was er gezellig, de locatie &
verzorging waren prima, en de sprekers en hun lezingen waren
vrijwel zonder uitzondering heel erg goed en echt op Hospicezorg
toegesneden.
De volgende onderwerpen kwamen o.a aan de orde:
– hospicezorg anno 2016 (Saskia Teunissen. Hoogleraar
Hospicezorg)
– complementaire zorg in hospices (Martine Busch, van Praag
Instituut Utrecht)
– terminale zorg voor met mensen met een verstandelijke
beperking (Natasha Lemos, promovenda)
– ‘er zijn’ en de waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg (Anne
Goossensen, prof. Univ. Humanistiek)
– euthanasie (Margot Verkuijlen, specialist ouderengeneeskunde)
– De laatste Zorg vanuit de optiek van patiënt, naasten en
verzorgenden (Sander de Bosson, longarts)
– zorg rondom het levenseinde van mensen met dementie
(Natasha Lemos, promovenda)
– Theatergezelschap ‘De kunst van het rouwen: “als ik een troost
kon zijn” (GEWELDIG!)

Spreid de kipfilets uit op een snijplank en verspreid hierover
gelijkmatig de camembert.. Rol elke kipfilet op en leg die op
alufolie. Oprollen en aan de uiteinde dicht draaien. Leg de
kiprolletjes in een vuurvaste of vlaai plaat in de voorverwarmde
oven. Zet de schaal ongeveer 20 minuten in de oven tot de kip
gaar is. Laat de kuikenborst afkoelen. Bewaren in alufolie maar
wel in koelkast.
Er zijn nog meer mogelijkheden zoals:
Honing/mosterd-Stroop-room paté-Provençaalse kruideneigenlijk alle smaken waar je van houd.
Kijk ook een op de website: (kopiëren en plakken)
http://gkb.webklik.nl/page/guillaumes-kookboek

Mochten jullie geïnteresseerd zijn in de presentaties, dan zijn deze
te vinden op de volgende site:
http://www.congressenmetzorg.nl/presentatie-hospicezorgcongres
Wij hebben er absoluut geen spijt van dat we de verre reis hebben
gemaakt. Het congres was uitverkocht en werd door de deelnemers
gewaardeerd met een 8! Volgend jaar is het 3e Nationale Congres
voor Hospicezorg op vrijdag 6 oktober. Ik zal er zeker bij proberen
te zijn.
Frits Suntjens
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