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Colofon:

Berichten uit het bestuur
We hebben Antoinette van Sloun en Carmen Heijnen als nieuwe
bestuursleden en Gite Penders als adviseur verwelkomd. Antoinette
gaat het secretariaat versterken en Carmen is als vertegenwoordiger
van de vrijwilligers tot het bestuur toegetreden. Wij zijn blij dat we het
bestuur op deze wijze op sterkte hebben kunnen maken. Jessie is
gestopt als bestuurder. Zij wil liever nog meer aandacht geven aan
haar vrijwilligersschap. Wij hebben haar in onze bestuursvergadering
bedankt voor al haar werk dat zij vanaf het allereerste begin heeft
gedaan.

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

Inhoudsopgave:

•

Een belangrijk punt is wat gaat er gebeuren met St Maarten. Iedereen
heeft in de krant kunnen lezen wat de plannen zijn van de investeerder
en Pergamijn.

•

Wij hebben een goed gesprek gehad met de investeerders en
afgesproken om als goede buren verder te gaan. Dit betekent dat het
gebouw St Maarten volledig wordt afgebroken en daarvoor in de
plaats komt een gebouw van 2 lagen volledig los van Bronnerhof. Zij
zullen zorgen voor de benodigde werkzaamheden die er voor zorgen
dat Bronnerhof goed losgemaakt wordt en waar nodig goed wordt
gerepareerd. Wij blijven met hun in gesprek.

•
•
•

•

•
•
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Tot de volgende nieuwsbrief
Martin Link
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Even voorstellen: Tiny Silvertand
Door de PR-commissie werd mij gevraagd een
stukje te schrijven voor de nieuwsbrief als
coördinator van het Bijna Thuis Huis.
En dan gaan de grijze cellen aan de slag.
Wat zou men van mij willen weten? Wat is
interessant genoeg om te lezen? Motivatie om
te werken in een Bijna Thuis Huis? Ik zal een
poging wagen.
Het is nu twee jaar dat ik kennis mocht maken
met het Bijna Thuis Huis en direct was mij
duidelijk dat dit een goede plek is om te zijn.
Voor de gasten, de mantelzorgers, de
vrijwilligers en de professionele
gezondheidszorgmedewerkers.
Na vele banen met veel werkdruk, targets
genaamd, werkte ik plotseling in een omgeving
waar tijd iets relatiefs is. Voor de gast tijd van
leven en tijd om afscheid te nemen van alles wat
dierbaar is, evenzo voor de mantelzorgers. Voor
de vrijwilligers tijd voor de gast, tijd voor
huishoudelijke taken, tijd voor de maaltijden en
gesprekken met iedereen die dat wil.
Voor mij als wijkverpleegkundige tijd voor de
gasten. Niet zoals in het verpleeghuis
verantwoordelijk zijn voor 38 patiënten met
drie collega's (waarvan een stagiaire) .
Automatisme en verruwing in de omgang met
mensen kon optreden, stress door ziekteverzuim
van collega's en dit was eerder regel dan
uitzondering. In “Man bijt hond” door de
sketches van ‘ons kent ons’ prachtig neergezet
door de twee verzorgenden en de man in de
rolstoel, dhr Agema.
In het Bijna Thuis Huis is tijd voor douchen iedere dag indien gewenst- tijd voor huid -en
mondverzorging, tijd voor een gesprek over het
lichaam dat de gast steeds minder kan dienen en
gesprek over hoe de gast dat ervaart en de
gevoelens die daarmee gepaard gaan.
Het gesprek over de geleefde jaren, alle emoties
die de revue kunnen passeren: vreugde,

verdriet, liefde, haat, woede, vertrouwen, verlangen,
verrassing, geluk, angst/vrees, onzekerheid, walging,
trots, minachting, schaamte, jaloezie, depressie,
droefheid.
Door de tijd te hebben voor het contact met de
mensen in het Bijna Thuis Huis is mijn werk als
wijkverpleegkundige fijner dan in eerdere
werksituaties in de zorg. Ik ervaar een prettige
samenwerking met vrijwilligers die mede zorgen voor
zo goed mogelijke kwaliteit van leven van de gast in de
terminale fase, in een prettige huiselijke sfeer.
En waarvan wil je dan je werk maken? Van werken in
dit Bijna Thuis Huis.
Of dat nu is als wijkverpleegkundige van Buurtzorg of
als coördinator, dat maakt mij niet uit.
Als coördinator op de plaats van Fabienne, zal ik met
de vrijwilligers en collega’s van Buurtzorg de zorg voor
de gasten en het huishouden zo goed mogelijk
begeleiden. Deze taak zal 15 uur per week gemiddeld
in beslag nemen.
Vanaf 1 oktober werk ik bijna dagelijks.
Rest mij nog Fabienne te danken voor haar energie om
Bronnerhof mee op te zetten en het te laten
functioneren zoals het nu gaat.
Tiny Silvertand
Gehuwd met Loek Dekker, 3 kinderen Carolien,Maartje,PIm. Wonend
in Landgraaf.
Hobby’s :tuinieren,zingen,lezen,organiseren Buurtfeest.
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VPTZ vrijwilligersdag.
Dinsdag 21 oktober stond helemaal in het teken van
Bronnerhof en vrijwilligerswerk. In de ochtend de
gezellige bijscholing van Tiny en ’s middags zijn we
met 4 vrijwilligers, Isy, Bernadet en Frits en
ondergetekende, naar Nuenen gereden. Daar werd
een middag georganiseerd door VPTZ voor
vrijwilligers die in de palliatieve zorg werken.
Ik verwachtte een middag met informatieve
lezingen maar dat bleek niet te kloppen. Een leuke
vergissing want de middag was gezellig, sfeervol,
goed verzorgd en men had echt moeite gedaan de
vrijwilligers in deze sector een leuke middag te
bezorgen als bedankje voor hun inzet.
Had ik dit vooraf geweten dan had ik me niet
opgegeven en uit onze gesprekken bleek dat ik niet
de enige van ons gezelschap was die dit dacht.
Waarschijnlijk zelfs niet de enige van de hele groep
aanwezige vrijwilligers. Doorgaans harde werkers
die zich inzetten voor anderen en zichzelf wel eens
vergeten.
In een prachtig complex (theater het Klooster)
werden we enthousiast ontvangen door een
theatertrio in rode kleding die ons de weg wezen
naar de inschrijving, de batch en de koffie. Zij
bleken de sfeermakers van de middag te zijn; ze
gaven een korte massage in de pauze en na afloop
werden ze een living jukebox.

Het was een zeer geslaagde middag die een brede
glimlach of lach op je gezicht toverde. Ik wil andere
vrijwilligers aanmoedigen om volgende keer vooral
gebruik te maken van het aanbod van de VPTZ. Naast
het georganiseerde is het ook heel leuk om de collega
vrijwilligers eens anders te leren kennen.

1e Vrijwilligersbijeenkomst netwerk Palliatieve
Zorg Westelijke Mijnstreek
Deze bijeenkomst zal in Bronnerhof plaatsvinden op
12 november a.s. Circa 50 vrijwilligers van diverse
organisaties hebben zich hiervoor reeds aangemeld.
De bijeenkomst zal worden ingeleid door Els Knapen,
coördinator van het netwerk en Arthur Jansen van
Het Huis Voor De Zorg in Sittard.
===========================================

Ria Bremer heeft de middag aan elkaar gesproken.
We kregen onder andere de genomineerde filmpjes
te zien voor de Prijs de Vrijwilliger-prijsvraag. Na
het ‘serieuze’ gedeelte heeft Ruth Jacot een half
uur leven in de brouwerij gebracht. Daarbij heeft
onze Frits in innige verstrengeling met Ruth het
liedje ‘blijf bij mij’ met haar gezongen. Als getuige
hebben wij foto’s en een filmpje gemaakt.
Marij Janssen
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Even voorstellen, de sponsorcommissie.
In mei 2013 is onder impuls van het bestuur een
sponsorcommissie gevormd. Taak van deze
commissie is het verwerven van middelen voor
Bronnerhof, in de vorm van geld of in natura,
waarmee vervangings- en verbeteringsinvesteringen
in en rond het hospice kunnen worden gerealiseerd.
Aanvankelijk bestond de commissie uit de
penningmeester van Bronnerhof, Wil Wagemans,
Cor Heinemans en Frits Suntjens. Behalve met het
genereren van ideeën, waren zij in het begin vooral
ook bezig met het versterken van de commissie met
kundige mensen. Deze werden in eerste instantie
gevonden in de persoon van John Smits, oud-notaris,
en Remie Lebens, beiden uit Buchten. Het zoeken
naar een geschikte vrouw duurde wat langer, maar
uiteindelijk werd Hanneke Dahlmans uit Susteren
‘gestrikt’ en zij draait nu ook al ruim een jaar mee in
de commissie.
De mix van diverse expertises in de commissie heeft
inmiddels geleid tot verschillende succesvolle acties.
Er werd een aparte stichting opgericht: “Vrienden
van hospice Bronnerhof”. Alle inkomsten komen
binnen bij deze Stichting en de gelden worden aan
de moederstichting ter beschikking gesteld, zodra er
investeringen plaatsvinden. Zoals de naam van de
stichting al aangeeft werden Vrienden – en dat
kunnen particulieren of bedrijven zijn - geworven om
Bronnerhof met een jaarlijks bedrag van minimaal 25
Euro te steunen. Dit jaar hopen we de teller op 100
Vrienden te kunnen brengen om daarmee een
belangrijke jaarlijks terugkerende inkomstenstroom
te generen.

Ook werden belangrijke bedragen als eenmalige
sponsoring binnengehaald bij een fors aantal
bedrijven, personen, instellingen en stichtingen.
Veel tijd en energie is gaan zitten in een aanvraag
voor subsidie bij de Provincie Limburg en de
Gemeente Sittard-Geleen. We ontvingen in dit
verband o.a. gedeputeerde Ger Koopmans en
wethouder Noël Lebens in Bronnerhof op bezoek.
Enkele maanden geleden werd de gecombineerde
subsidieaanvraag, voor een zeer aanzienlijk bedrag,
door beide instanties toegezegd. Inmiddels hebben
we een gedeelte daarvan al ontvangen.
Daarnaast werd een aantal acties ter ondersteuning
gehouden, zoals in dit jaar een collecte bij de
wielerronde in Buchten en een benefietconcert door
het Kozakkenkoor en het Gemengd Zangkoor van
Holtum. Ook dienden we via een serviceclub een
inmiddels toegekende subsidieaanvraag in i.h.k.v. het
Preuvenemint in Maastricht.
Diverse investeringen zijn er al uitgevoerd zoals de
vernieuwing van de verwarmingsketels, het
aanbrengen van airco op alle kamers en
voorzetramen bij alle ramen op de
benedenverdieping. In voorbereiding zijn o.a. een
volledige re-styling van de kapel tot een
multifunctionele ruimte, waarin ook een stilteplek
voor gasten en hun naasten zal worden gerealiseerd.
Tevens zal de voortuin van Bronnerhof volgend jaar
een complete facelift ondergaan. Ook zullen er gelden
beschikbaar komen voor de nieuw opgerichte
interieurcommissie.
Natuurlijk kunnen we bij onze inspanningen voor
Bronnerhof hulp van vrijwilligers goed gebruiken. Zo
heeft Jessy de Bruyn ons al zeer goed geholpen bij de
Vriendenwerving, maar iedereen mag natuurlijk
nieuwe Vrienden, sponsoren, acties of andere
suggesties ter ondersteuning van Bronnerhof
aandragen. Investeringen, ter vervanging of
verbetering, zullen namelijk altijd nodig zijn om
Bronnerhof het niet meer weg te denken, warmste,
en meest gewaardeerde hospice te laten blijven.
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Gedicht “Zoveul Jaor”

Recept van de kookploeg

Zoveul jaor
En ik heb vul te lang gewacht
Dat ik van ow heelt
Heb ik noeit taege ow gezagd
Zoveul jaor
Hadde geej amper wat an meej
Of ik droemde
Of d’r kwaam wir wat moeis vurbeej
Zoveul jaor
Deej ik hopeloos mien best
En geej lachte
En geej deed de rest
Zoveul jaor
Zonne moeie lange tied
Zoveul daag
En van neet iene heb ik spiet
Zoveul jaor
En als geej weg zut goan
Waas dat d’n ierste kier
Dat ge meej pien het gedaon.

Rowwen Hezze

Benodigdheden:
400 gram penne (= soort pasta)
400 gram kipfilet of zalm
Bakje champignon, in schijfjes gesneden
een pakje Boursin met knoflook en tuinkruiden
een beetje melk, olijfolie, zout en peper.
Werkwijze:
Kook de penne (pasta) zoals op de verpakking
vermeld wordt.
Bak de kipfilet of de zalm in olijfolie en daarna de
schijfjes champignons meebakken.
Maak een sausje van een pakje Boursin (met knoflook
en tuinkruiden) en een beetje melk.
Als de kip of zalm gaar is het sausje toevoegen en
eventueel zout en peper toevoegen.
De penne apart serveren.
Lekker met tomatensalsa of gewone sla.
Gemakkelijk en lekker
Smakelijk eten!
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Boekentips
Schaduwkind
door: P.F. Thomése

Lichtpuntjes!!!!!!

In Schaduwkind heeft P.F. Thomése de gedachten en
gevoelens vastgelegd die hem overvielen na de
plotselinge dood van zijn dochter Isa, een baby van een
paar weken oud. Thomése wisselt passages van
ontreddering, diepgaande rouw en sprakeloosheid af
met stukjes over het geluk van het prille vaderschap.
Doodgewoon
door: Bette Westera, met illustraties van Silvia Weve.
Voorleesboek voor kinderen vanaf 6 jaar.
Dit boek is de winnaar van de Gouden Griffel 2015.
In dit voorleesboek staat het thema ‘de dood’ centraal.
Bette Westera weet een geheel nieuwe dimensie aan
de verschillende facetten van de dood te geven. Hoe je
iemand kunt missen die er niet meer is, waarom ook
jonge mensen sterven en waar iemand naar toe gaat
als hij dood is.
Maar bovenal tonen Westera’s gedichten, in
samenspraak met de bijzondere illustraties van Silvia
Weve, dat doodgaan bij het leven hoort en daarom
eigenlijk doodgewoon is.
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Filmtips
Bijzondere film:
The Farewell Party
Drama/Komedie 95 minuten
Met: Ilan Dar, Levana Finkelstein, Ze'ev Revach

Dit alles maakt THE FAREWELL PARTY tot een vrolijke
en tegelijkertijd integere film, die bij menig kijker nog
lang zal nawerken en wellicht stof tot discussie
oplevert. Al is het de makers van de film hier niet om
begonnen.
De film won negen Israeli Film Academy Awards en
de Publieksprijs in Venetië.

Voor God spelen, mag dat?
Een film over doodgaan, die je laat lachen, kan dat?
Ja. In Israël is geen palliatieve zorg of euthanasie
toegestaan, maar wel is er gerekt leven door de
medische inlevenhouderij.
Vijf vrienden gaan illegaal aan de slag, oprecht
betrokken maar soms ook onbeholpen. Met
sprekende beelden vertelt de film alle kanten die
bij sterven horen: de ontroering maar ook
huilen en lachen.
Uitgebreide beschrijving : Yehezkel, 75 jaar oud en
ingenieur, woont samen met zijn vrouw en enkele
vrienden in een bejaardentehuis. Op een dag
vraagt zijn vriend Max, die ernstig ziek is en veel
pijn lijdt, om hem te helpen te sterven. Yehezkel
fabriceert een machine waarbij zijn vriend zelf zijn
moment van sterven kan bepalen. Een
medebewoner, een voormalig dierenarts levert het
dodelijk gif, een exdetective zorgt voor het wissen
van de sporen.
Het ethisch en emotionele dilemma bij Yehezkel en
zijn vrienden groeit als er van medebewoners meer
verzoeken binnenkomen en de vraag om hulp bij
het sterven steeds dichter bij hun zelf komt. Door
dicht op de huid te filmen wordt dit dilemma waar
de groep vrienden zich mee geconfronteerd weet,
voor de kijker zeer invoelbaar.

Bambi
De moeder van het hertje Bambi wordt al in het
begin van de film door jagers doodgeschoten.
Kleine Bambi wordt omringd door vrienden en groeit
op tot het trotse hert dat zijn vader ook is.
Deze film is geschikt om kinderen op een eenvoudige
wijze te laten zien wat we uiteindelijk allemaal
beseffen: dat de dood bij het leven hoort.

Ondanks het zwaar beladen onderwerp zijn de
makers en de spelers (iconen uit het Israëlisch
komediegenre) erin geslaagd een luchtige film te
maken. Zo roept de vraag "Is er nog plaats in de
hemel?", die in aan het begin van de film aan de
orde komt, al meteen een lachsalvo op.
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