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Colofon:

Bericht van de coördinatrices
De afgelopen periode hebben we
best wel wat nieuwe vrijwilligers
mogen verwelkomen, hartstikke fijn!
Met name de weekenden en
vakantieperiode kunnen we extra
hulp heel goed gebruiken.

Deze nieuwsbrief is
samengesteld door de PRgroep met bijdragen van
bestuursleden en andere
vrijwilligers.
Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl

Inhoudsopgave:

Wat een goed initiatief is geweest: de bijeenkomst op 7
mei j.l.
Door met elkaar het gesprek aan te gaan over de
positieve en negatieve ervaringen zijn er aardig wat
praktische oplossingen gekomen. Het is heel fijn dat
jullie zo betrokken zijn en mee blijven denken over hoe
het werken in Bronnerhof nog beter kan.
Zoals jullie wel gemerkt hebben aan de dienstlijst komt
de vakantieperiode er weer aan; heel veel gaten…
Dankzij extra inzet van mensen die dan nog geen
vakantie hebben is het ook deze maand weer gelukt om
de lijst rond te krijgen, hartstikke fijn!!
Wat ook nog leuk is om te vermelden is dat afgelopen
periode de familie van 3 gasten heeft besloten om bij de
uitvaart in plaats van bloemen een donatie te geven tbv
Bronnerhof.
Dit is natuurlijk een geweldig gebaar en voor ons
allemaal een compliment!
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Bericht van de
coördinatrices
In de schijnwerper
Boekje Holtums
dialect
Gedicht: Stil zijn
Koninklijke
onderscheiding voor
Jessy
Een potje voor een
kleine attentie
Nieuwe Vrijwilligers
Sponsorcommissie
Recept: chili
Boeken en Filmtips
Werkinstructie bij
brandalarm

Rest ons nog om iedereen een fijne, zonnige vakantie
toe te wensen!!
Yvonne, Marion en Fabienne
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Boekje met woorden uit het
Holtums dialect.
In de schijnwerper……….
Iedere vrijwilliger draagt zijn steentje bij in
Bronnerhof. Maar 2 vrijwilligers mogen echt
wel eens extra genoemd worden. Een aantal
keren per maand verzorgen zij namelijk het
grotere poetswerk in Bronnerhof. Als zij
gewerkt hebben, blinkt alles weer.
Alles wordt prima bijgehouden in klappers en
ook alle andere vrijwilligers weten door
middel van hun lijstjes wat er gepoetst moet
worden.

Jos Cramers uit Holtum heeft een dialectboekje
gemaakt met woorden, uitdrukkingen en
omschrijvingen die vroeger in Holtum werden
gebruikt.
Het boek zal eind November verschijnen. De
meeropbrengst van dit boek gaat naar hospice
Bronnerhof. En dat vinden wij een heel
sympathieke geste.

STIL-ZIJN
(Marinus van den Berg.)

Daarom deze leuke, gezellige foto van deze
dames:
Angele Lebens {l} en Mia Ackermans {r}
Hun motto is eenvoudig:
Heb het gezellig met z’n tweetjes, dan komt
samenwerken vanzelf.

Je denkt misschien
dat je wat moet zeggen.
Je denkt misschien
dat je me moet opvrolijken.
Je wilt me misschien weer
zien lachen
en genieten.
Je denkt misschien dat je me moet
troosten
en adviseren.
Wat ik vraag is dit:
wil je nog eens
en nog eens
luisteren naar mijn verhaal,
naar wat ik voel en denk.
Je hoeft alleen maar stil te zijn,
mij aan te kijken,
mij tijd te geven.
Je hoeft mijn verdriet
zelfs niet te begrijpen.
Maar als het kan
slechts te aanvaarden
zoals het voor mij voelt.
Je luisterend aanwezig zijn
zal mijn dag anders maken.
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Koninklijke Onderscheiding voor Jessy
Jessy de Bruijn heeft tijdens de jaarlijkse lintjes- regen een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zij verdiende deze
onderscheiding vanwege veel verschillende vrijwilligers- en
mantelzorg- activiteiten, maar toch vooral ook vanwege
haar grote bijdrage aan de totstandkoming van hospice
Bronnerhof en de vele onbaatzuchtige werkzaamheden in
en voor deze stichting.
Zij is een van de initiatiefneemsters voor Bronnerhof en
heeft enorm veel energie gestoken in het realiseren van
het hospice in het voormalig klooster achter de kerk in
Born. Momenteel is zij er veel uren in de week in de weer
als zorgvrijwilligster, is zij een gewaardeerd lid van de
kookploeg en maakt zij ook deel uit van het
stichtingsbestuur.
Enkele maanden geleden werd de Stichting Vrienden van
hospice Bronnerhof opgericht en vanaf toen ging en gaat zij
weer voorop in het werven van Vrienden en Donateurs om
voor extra financiële ondersteuning te zorgen.
Begin vorig jaar “scoorde” zij reeds een 3de plaats bij de
uitverkiezing van “vrijwilliger van het jaar” van de
Gemeente Sittard-Geleen. Tijdens dezelfde verkiezing
sleepte hospice Bronnerhof overigens de 1e plaats in de
wacht bij de vrijwilligersorganisaties, een belangrijke prijs
die zonder haar bijdrage ondenkbaar was geweest. De
Koninklijke Onderscheiding bevestigt wat alle ca. tachtig
vrijwilligers bij Bronnerhof (en vele anderen) reeds lang
wisten. Jessy is een super belangrijke kracht achter, voor,
en in hospice Bronnerhof. Zij rijdt rond in het kleinste
autootje van allemaal, een oud, rood mini-tje,maar zij
beschikt zelf over een gigantische motor die continu gericht
is op het helpen van anderen.
De eer die haar nu te beurt is gevallen heeft ze niet
gezocht, maar als er iemand binnen Bronnerhof is die het
verdiend heeft en die het van harte wordt gegund, dan is zij
het wel.

Een potje voor een kleine
attentie!
Onder ons vrijwilligers gaat het soms
niet zoals het moet en daarom is het
idee geboren
om een potje te maken waaruit een
kleine attentie kan worden
aangeboden.
Een bloemetje voor iemand die
langdurig ziek is of bij een
ziekenhuisopname, (niet voor privé aangelegenheden), wordt altijd
gewaardeerd.
Als iedereen 1 euro bijlegt, kunnen we
voorlopig vooruit. Natuurlijk is die
bijdrage vrijwillig en vrijblijvend.
Hannie Beckers en Isy Storms zorgen
voor de bloemen en zullen een seintje
geven als het potje leeg raakt. Het
potje staat in de keuken.
Alvast bedankt voor jullie
medewerking

[Overgenomen uit’ Born Actueel’, april 2014].
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Nieuwe Vrijwilligers
Vanaf januari zijn er weer heel wat
nieuwe vrijwilligers gestart in Bronnerhof, nl:

Marius van de Warenburg
als zorgvrijwilliger

Carmen Heynen
als zorgvrijwilliger

Marij Janssen
als vrijwilliger

Petra Snippe
als zorgvrijwilliger en lid van
de kookploeg

Jeanne Julicher
als zorgvrijwilliger

Wim Hofman
als lid van de kookploeg

Suzy Bisschops
als vrijwilliger

Renee Wagemans
als vrijwilliger

Leo Brunnikhuis
als zorgvrijwilliger

Piet Smits
als vrijwilliger

Marian Lambrigts
als vrijwilliger

Hanneke Dahlmans
als sponsorcommissie

Hetty Timmermans
als vrijwilliger

Wij heten jullie van harte welkom en wensen jullie veel succes!
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Recept van de kookploeg: Chili

Bericht van de sponsorcommissie
Ruim 2 maanden geleden zijn we gestart met het
werven van Vrienden, die jaarlijks met een vast
bedrag (vanaf 20 euro) Bronnerhof willen
ondersteunen, begunstigers die eenmalig een bedrag
naar keuze voor Bronnerhof willen bestemmen, en
het benaderen van sponsoren en
subsidieverstrekkers.
Inmiddels hebben we al vele Vrienden, Donateurs en
ook al een aantal Sponsoren (bedrijven) en een grote
subsidiegever kunnen bijschrijven.
Ook zijn er substantiële bedragen voor Bronnerhof
ontvangen bij de begrafenis van enkele van onze
gasten. Het totaalresultaat tot heden overtreft onze
verwachtingen ruimschoots.
Wij bedanken iedereen die hier aan heeft bijdragen.
Toch zien we dit pas als een begin. Op 18 mei hebben
we nog een oproep gedaan aan alle medewerkers
gedaan om de Vrienden- en donateurswerving bij
particulieren in hun eigen omgeving vooral te blijven
continueren.

Benodigdheden:
1 blik bruine bonen, 500gr. half om half gehakt,
4 uien, 1 glas champignon schijfjes, 1/2 halve rode
en gele en groene paprika, 2 knoflook tenen, 1
flesje chilisaus, wat bakboter, zout, peper en een
vleesbouillonblokje.
Bereiding :
Bak het gehakt rul in de boter,
knijp de knoflook tenen fijn boven het gehakt,
voeg peper en zout en de vleesbouillon toe.
Snipper de uien en voeg ook toe, laat alles
sudderen.
Doe het glas champignons erbij, (zonder vocht).
Roer alles goed door en voeg dan het blik bruine
bonen erbij, ( met vocht).
Dan het flesje chilisaus toevoegen,
doorroeren en ca. 20 minuten laten sudderen.
Doe dan de in blokjes gesneden paprika’s erbij,(
zonder zaadjes).
Laat alles nog eens 10 min. sudderen.
En klaar is de chili.

Verder gaan wij als commissie onverdroten verder
met het benaderen van potentiële sponsoren en zijn
we bezig met enkele grote subsidiegevers. Dit laatste
zal gekoppeld worden aan concrete
investeringsprojecten binnen Bronnerhof.
Weet dat de sponsorcommissie zeker niet stil zit. In
samenwerking met jullie allen zullen we er voor
zorgen dat het financiële fundament onder
Bronnerhof onverwoestbaar wordt.
De sponsorcommissie, bestaat uit : Wil Wagemans,
Hanneke Dahlmans, Remie Lebens, John Smits, Cor
Heinemans en Frits Suntjens

Wij eten chili met stokbrood en kruidenboter
en voor het frisse een blik halve perziken erbij.
Glaasje wijn
en smullen maar!!!
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Boeken- en filmtips.
Omarm het leven.
Auteur: R. Vendeville.

René Vendeville laat in ‘Omarm het leven’
zien wat er met een mens gebeurt als hij met
ziektede
enemoties
sterven die
wordt
“door
dangeconfronteerd.
opkomen de ruimte te geven, verrijken
wij ons leven”, stelt hij , “en dat zal de wens zijn van iedere
dierbare die je is voorgegaan in het stervensproces.”
Aan de hand van aangrijpende en herkenbare praktijkvoorbeelden
leert Vendeville ons dat niemand bij ziekte en overlijden
machteloos hoeft toe te kijken, maar dat ieder zich nuttig kan
maken.
‘Omarm het leven’ is niet alleen een bron van inzicht, maar ook
een waardevol handboek voor iedereen die, al dan niet
professioneel, met zieken en stervenden te maken heeft.
Tumult bij de uitgang.
Auteur: Bert Keizer.

Bert Keizer is verpleeghuisarts , filosoof en
schrijver.
Zijn boek ‘Tumult bij de uitgang’ ( ondertitel :
‘lijden, lachen en denken rond het graf’ ) is een
verzameling van vijftig korte bespiegelingen over
de manier hoe wij daarmee omgaan. Hij doet in dit boek verslag
van wat wij allemaal denken, hopen, vrezen, overwegen en idioot
vinden rond de sterfelijkheid van de mens.
Het verlossende van ‘Tumult bij de uitgang’ is dat Keizer ondanks
de ernst van zijn thema nooit vergeet te lachen.
( zie voor een interview met Bert Keizer: Uitzending gemist /
VPRO boeken / 29 December 2013)

Filmtip
Komt een vrouw bij de dokter
Naar het gelijknamige boek ven Kluun.

Stijn houdt van het leven en het leven houdt
van hem.
Het leven is perfect maar dan slaat het noodlot
toe. Zijn vrouw blijkt borstkanker te hebben.
Hij is er voor haar en voor iedereen, maar hij
vlucht tegelijk ook in een andere wereld met
chaos tot gevolg.

Werkinstructie bij
brandalarm
Met ingang van 7 januari 2013
heeft de regionale brandweer een
belangrijke wijziging doorgevoerd
in de procedure brandalarm om
nodeloos uitrukken van de
brandweer te beperken. Aangezien
de brandmeldingsinstallatie van
Bronnerhof via een automatische
doormelding is verbonden met de
regionale meldkamer, heeft deze
procedure wijziging ook gevolgen
voor onze manier van werken.
Wat is er veranderd?
Bij een automatische
brandmelding zal de brandweer
niet meer meteen uitrukken, maar
er zal eerst gebeld worden naar
Bronnerhof. Dit gebeurt binnen 1
minuut na afgaan van het alarm.
Indien het een vals alarm blijkt te
zijn, hoeft de brandweer niet uit te
rukken. Krijgt men geen contact
met Bronnerhof, dan komt de
brandweer alsnog.
De volledige, vernieuwde
werkwijze hangt op diverse
plaatsen in het gebouw op, maar
een eerste vereiste is hierbij, dat
een van de de dienstdoende
vrijwilligers altijd de telefoon van
Bronnerhof binnen handbereik
dienen te hebben, ook wanneer zij
bijvoorbeeld in de strijkruimte zijn,
in de badkamer, bij een van de
gasten.
Nieuwsbrief Bronnerhof, juni 2014 6/6
Nieuwsbrief Bronnerhof, september 2013 6/9

