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HUISARTS ZWARTKRUIS MEDEOPRICHTER HOSPICE EGMOND
‘Een hospice is geen luxe, wel een prachtige voorziening voor een
goede samenleving.’ Michiel Zwartkruis, huisarts in Egmond, wijst de
gedachte aan ‘luxe’ resoluut af.
‘Wie aan het eind van zijn leven afscheid moet nemen van zijn
bestaan, doet dat het liefste thuis, in de eigen vertrouwde omgeving,
te midden van zijn of haar dierbaren. Maar voor velen is dat niet
weggelegd. De weg naar het overlijden gaat vaak gepaard met ziekte,
pijn en verlies van vaardigheden. Voor sommigen betekent dat nog
een verhuizing naar een zorginstelling, voor anderen eindigt de
laatste fase van het leven soms noodgedwongen in een
ziekenhuisbed. Er wordt in Nederland gelukkig goede zorg en
intensieve medische begeleiding geboden in die instellingen, maar
toch zijn dat vaak niet de omstandigheden waarin mensen willen
sterven. Ook voor partners en kinderen is dat verre van ideaal. Inmiddels is wel bewezen dat zo’n ‘bijna-thuishuis’ als een hospice is, een hele mooie, veilige en rustgevende omgeving is voor iemand die weet dat hij gaat
sterven.’
Hoe raakte je erbij betrokken?
‘Jessica Zwart, ik kende haar al als zorg-collega, vroeg me rond 2013 of ik mee wilde denken over en mee
wilde helpen aan het realiseren van een hospice voor de Egmonden. Daar heb ik ja op gezegd. In Alkmaar is
een hospice en ook in Schoorl, maar dat voelt voor velen al als ‘te ver weg’. Bovendien is het aantal plaatsen
niet altijd toereikend, dus een hospice in je eigen woonomgeving realiseren, dat leek me een ideaal om me
voor in te zetten.’
Zeven jaar voorbereiding?
‘Ja. We hadden in het begin natuurlijk niks, alleen een plan. En een plan dat veel geld zou kosten. De overheid
zet niet zomaar een subsidiekraan open. Als je eenmaal draait, dan krijg je een – bescheiden – bijdrage per
gast boven de normale, reguliere vergoeding aan medische en verpleegkundige zorg waar iedereen recht op
heeft. Dus we zochten een groep mede-idealisten om ons heen en deden onderzoek naar de noodzakelijke en
haalbare grootte van een hospice in Egmond. Demografische gegevens, ervaringsgegevens uit
artsenpraktijken en van al bestaande hospices. Zelf was ik al in een pool van huisartsen betrokken bij het
hospice in Alkmaar voor waarneming in weekenden.’

Locatie bekend?
‘Welnee. We hebben verschillende opties onderzocht, ook naar bestaande panden gekeken. Te duur, niet
haalbaar, weinig hoopgevend. Inmiddels was Theo Groot, de man achter o.a. hotel Zuiderduin gevraagd om
met ons mee te denken. Hij liep zelf al rond met het idee om rolstoelvriendelijke particuliere
vakantieappartementen met opties tot extra zorg te realiseren, en zag daar een goede plek voor op het
terrein van de voormalige speeltuin aan de Sportlaan. Die was al gesloten, de grond was te koop. Ik weet nog
goed hoe Theo en zijn vrouw ons het aanbod kwamen doen. Zij waren warm geworden van de gedachte om
hun zakelijke belangen te koppelen aan een maatschappelijk geschenk voor de inwoners van de Egmonden.
Zij wilden wel op hun terrein, in één bouwstroom met de bijzondere vakantieappartementen, een apart casco
voor ons hospice neerzetten. In alle opzichten verder qua organisatie en realisatie gescheiden van hun eigen
plan! Het was een groots gebaar!’
‘Die nacht kwam niet veel van slapen?’
‘Alles kwam in een stroomversnelling. We waren het er allemaal mee eens: het moest en zou een
onafhankelijke organisatie worden. En zo is het ook geregeld. En opeens moesten we haast maken. Want een
casco is één ding, de afbouw en de inrichting, de organisatie en de werving van vrijwilligers is een ander ding.’
Hoe waren de reacties?
‘Veel sympathie en enthousiasme. Iedereen die te maken heeft gekregen met de verdrietige en moeizame
periode die vaak voorafgaat aan het sterven, beseft wel dat een hospice in je eigen omgeving een mooi iets is.
Maar ook wel weerstand omdat het ‘uit de koker van een grote ondernemer’ zou zijn gekomen. Gelukkig
merken we, nu er echt gebouwd wordt, dat de sympathie en het enthousiasme het wint van de weerstand.
We krijgen veel steun en gaan nu met volle kracht vooruit om de Egmondse burgers er verder bij te betrekken
– als vrijwilliger en/of via donaties bij de afbouw.’
Drie bedden, is het plan. Is dat wel genoeg?
‘Dat denken wij wel, misschien is het zelfs wel royaal. En het wordt wel zo gebouwd dat we in geval van nood
nog een vierde kamer kunnen realiseren. Ons beleid is er op gericht om ruimte voor Egmonders te bieden en
niet alleen maar overloop voor de rest van Nederland te zijn. De kracht van een hospice is immers dat je min
of meer in je eigen omgeving verblijft, waar je in alle rust afscheid kan nemen van de mensen uit je eigen
omgeving.’
Je bent penningmeester van het Hospice. Blijft geld een zorg?
‘Jawel, want subsidie krijg je pas achteraf. En de begrotingen van 2016 en volgende jaren, groeien per jaar
mee. Maar we hebben diverse fondsen aangeschreven, en we krijgen wel steeds toezeggingen binnen, dus ik
ben optimistisch gestemd. We zetten nu in op drie grote stromen: 1) bijdragen van fondsen, 2) van goede
doelenorganisaties en sponsoracties en 3) donaties van particulieren uit de Egmonden. De hartverwarmende
initiatieven en reacties geven ons hoop en energie!’

DE VOORTGANG VAN HOSPICE EGMOND

Het gebouw krijgt afgeronde hoeken, op 9 maart maakten we de foto van dit handmetselwerk. Toen was ook
het woud aan stempels onder de dakconstructie te zien. En op 16 maart waren alle stempels weer verwijderd!

Burgerkracht en betrokkenheid
PASSIE VOOR PAPIER
Elles de Lang (52) uit Egmond aan Zee hoefde er niet lang over na te
denken toen ze de oproep voor crowdfunding voor het Hospice Egmond
hoorde: zij ging haar passie inzetten. Ze is een ervaren kaartenmaakster en
organiseert met enige regelmaat workshops in haar eigen woonkamer of
op locaties elders. Dan draagt ze haar kennis en enthousiasme over op
anderen. Voor beginners werkt ze in het platte vlak, maar voor
gevorderden schuwt ze het driedimensionale werk niet: feestelijke
verpakkingen, doosjes, kaarten en tasjes. Deelnemers betalen € 7,50
inclusief koffie of thee en wat lekkers.
Ze besloot nu een hele serie workshops vanaf februari te organiseren en
een belangrijk deel van de opbrengst ten goede te laten komen aan het
hospice. We namen een kijkje bij één van de workshops aan haar
keukentafel, begin deze maand. Die dag waren daar zowel ’s middags als ’s
avonds workshops gepland. Dat moest dus op een vrije dag zijn, want Elles werkt drie dagen in de week als
administratief medewerkster bij Feenstra Verwarming, locatie Heerhugowaard.
Elles: ‘Het maken van kaarten en cadeauverpakkingen van papier en karton is
mijn hobby en eigenlijk nog wel meer dan dat. Het is mijn passie! Er kan zoveel
met papier. Ik vind het leuk om zelf een originele collectie kaarten te maken, die
ik dan nu ook verkoop voor het hospice. Maar ik vind het ook fantastisch om
deze papierkunst aan anderen te leren. Ik vind het zo’n mooi en sympathiek doel:
een hospice voor de Egmonden! Ik woon hier nu 15 jaar en ik weet dat er een
leger aan vrijwilligers achter het realiseren van dit plan zit. Allemaal mensen die
zich inzetten om het met behulp van de inwoners van de Egmonden rond te
krijgen. Daar wilde ik een steentje aan bijdragen. Dus één en één is twee: ik
organiseer workshops, bezorg mensen een leuke
en gezellige middag of avond en ze gaan trots met het resultaat naar huis. De
opbrengst is, na aftrek voor de materiaalkosten, voor dit prachtige plan.’
Inmiddels ontving het hospice al een bedrag van € 200,- van Elles. Zij zou
graag op 31 maart en 3 april nog één of twee kleinschalige workshops aan
haar eigen keukentafel organiseren, maar in verband met het coronavirus is
het nog onzeker of dat doorgang kan vinden. Belangstelling? Bel of mail Elles
de Lang zelf na 28 maart even om te horen wat er mogelijk is: 06-15340811 of
ellesdelang@gmail.com.

DONATIES BLIJVEN WELKOM
Er zijn verschillende manieren om Hospice Egmond te steunen met een financiële bijdrage. Via de website
www.hospice-egmond.nl kun je makkelijk en snel een donatie doen. Wil je je (belastingtechnisch voordelig!)
vastleggen om voor een periode van vijf jaar een jaarlijkse donatie te geven, mail ons dan: info@hospiceegmond.nl.

STUWENDE KRACHT COR TERVOORT
Cor Tervoort uit Egmond-Binnen is één van de vrijwilligers achter Hospice
Egmond. Hij heeft zich vastgebeten in de opgave die hij van het bestuur
van het hospice heeft gekregen: hij is nu samen met een werkgroep Bouw
verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van de afbouw en de
inrichting van het gebouw aan de Sportlaan in Egmond aan Zee.
De grond en de cascobouw zijn geschonken, maar de verdere afbouw en
inrichting ligt in handen van het bestuur. De afwerking van vloeren,
muren en plafonds, de verlichting, het meubilair: dat alles is een proces
van kennis vergaren, offertes vragen, begrotingen specifiëren,
onderhandelen met verschillende leveranciers, kortingen bedingen,
kwaliteit bewaken, planningen maken enzovoorts.
Nu heeft de gepensioneerde bouwondernemer een vracht aan ervaring en kennis opgebouwd met het bedrijf
Tervoort Egmond waarin hij is opgegroeid en dat hij mede heeft grootgemaakt, maar hij heeft daar alweer
een aantal jaren geleden afscheid genomen. Inmiddels is het werk voor het hospice bijna een dagtaak voor de
vrijwilliger Tervoort geworden, maar hij doet het met hart en ziel. ’Een bijdrage leveren aan het
maatschappelijk leven in de Egmonden, ik ben blij dat ik gezond genoeg ben om dit te doen. En wat ik doe,
doe ik goed. Dus ik ga ook rustig met alle mogelijke leveranciers in gesprek om voor dit bijzondere, nietcommerciële project hun hart open te stellen en niet-commerciële prijzen in rekening te brengen.’
Is het moeilijk werk, dat plannen en begroten?
Voor mij heel nieuw. Binnen ons bedrijf had je natuurlijk overal specialisten voor. Maar ik had zelf helemaal
geen kaas gegeten van de elektrotechnische installaties, of van de riolerings- en leidingenwerk, om maar een
paar voorbeelden te noemen. Dus daar verdiep ik me nu in, vraag links en rechts om advies, en zo komt er na
een eerste grove begroting een steeds reëlere begroting voor de afbouw, de inrichtings- en de
inventariskosten. Waar we in het begin een schatting maakten van drie ton, komt mijn begroting nu ruim
boven de vier ton te liggen. Dus ja, ik doe mijn stinkende best om dat bedrag voor het hospice omlaag te
brengen.’
In, op en onder zijn bureau mappen met berekeningen en offertes en dozen met voorbeelden van
materialen. Maar ook een klein, maar belangrijk documentje met cijfers.
‘Zeker, dit zijn de toezeggingen van bedrijven die ik al binnen heb. Duizenden euro’s hier, vijfhonderd euro
daar, het is echt nodig om binnen de begroting te komen. En wat ik ook fantastisch vind, is dat sommige
bedrijven die korting leveren omdat zij aan hun personeel hebben gevraagd wie er werk in onbetaalde
overuren wil doen voor het hospice. Hartverwarmende reacties op gehad. Ga maar eens praten met die
mensen op de werkvloer: hele belangrijke vrijwilligers voor ons.’
Goed plan! Doen we in Nieuwsbrief nummer 3 in april 2020.

VINGER AAN DE POLS
Maandag 16 maart 2020. Op de bouwplaats van het hospice gaat het werk door, maar
uitvoerder Alex Tromp van Tervoort volgt de besluitvorming binnen het bedrijf rond het
Coronavirus nauwlettend. ‘Hier werken momenteel ongeveer 15 mensen, zowel van ons
bedrijf als van onderaannemers, maar wij werken natuurlijk buiten, en niet in groepen.
Afstand houden lukt dus goed. Iedereen weet wat er aan de hand is, en we houden de
vinger aan de pols’.
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