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‘GROOT VERTROUWEN DAT ER EEN HEEL GOED TEAM VAN VRIJWILLIGERS KLAAR STAAT’
Ze heeft ze allemaal gezien en gesproken, de vrijwilligers die straks aan
de slag gaan in ons hospice. Esther van Reden (49).
Ze heeft, samen met Nathalie Groot, bijna zeventig
kennismakingsgesprekken met geïnteresseerde vrijwilligers gevoerd.
Ruim 50 mensen, jong en oud, vooral vrouwen, maar ook een paar
mannen, hebben zich definitief ingeschreven om een of meer diensten
per week vanaf januari 2021 te gaan meedraaien.
Esther is enthousiast over hun motivatie om van het hospice een
mooie, rustige, huiselijke en harmonieuze plek te maken waar onze
gasten op hun eigen manier het laatste stukje van hun leven zoveel
mogelijk zichzelf kunnen zijn.
‘Ik heb er heel veel vertrouwen in dat er een goed team van
vrijwilligers klaar staat in januari, zeker nu bijna iedereen de
tweedaagse basistraining heeft gevolgd waarin we elkaar beter
hebben leren kennen. Ik vind het heel bijzonder en mooi om te zien
hoe openheid en kwetsbaarheid maakten dat verbinding en daarmee de basis voor samenwerking ontstond’.
Esther zal straks als coördinator de spin in het web zijn als het gaat om het dagelijks reilen en zeilen in het
hospice. Naast het aanspreekpunt voor de vrijwilligers zal zij ook verantwoordelijk zijn voor de plaatsing van
de gasten. Ze is al een half jaar vrijwel dagelijks aan de slag om samen met het bestuur te bedenken wat er
allemaal op de rails gezet moet worden om een nieuw hospice goed te laten functioneren.
Ze brengt een vracht aan ervaring mee. Voor Stichting Welzijn Castricum zette zij het voorleesproject voor
kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling op en voor de Luisterlijn een nieuwe locatie in
Amersfoort waar zij 5 jaar met veel passie een grote groep vrijwilligers begeleidde.
Hectiek van het pionieren
Dit werk volgde op haar hbo-studie aan het Instituut voor Psychosynthese in Utrecht. ‘Tussen het krijgen van
de kinderen door’, zegt ze. Want ze runt, samen met haar man, ook nog een huishouden met vier kinderen
tussen de 12 en 24 jaar. En bovendien zit ze nog midden in de hectiek van een verhuizing van Castricum naar
Alkmaar. Toch beweegt ze zich energiek tussen alle onzekerheden die er nu nog zijn. Natuurlijk, er moet nog
heel veel gebeuren. Zo wordt er gekeken naar een systeem waarmee vrijwilligers zichzelf straks online kunnen
inroosteren en naar de manier waarop andere hospices draaien, er moet nagedacht worden over de invulling
van bepaalde taken zoals het koken en schoonmaken en over de samenwerking tussen de vrijwilligers en de
professionals die medische, verpleegkundige of verzorgende taken voor hun rekening gaan nemen. Daarnaast
zijn er veel formulieren, profielen, contracten en checklists in de maak. ‘We willen zo min mogelijk papierwerk
hebben, we zetten in op een moderne digitale administratie en verslaglegging, zodat er ook goede

overdrachten gedaan kunnen worden, met een juiste bescherming van privacy, ook voor de vrijwilligers. ‘Het
is de hectiek van het pionieren, geweldig leuk’, zegt ze optimistisch en vrolijk.
Kwaliteiten kansen geven
We vragen Esther naar haar drive voor het werken met vrijwilligers. ‘We hebben straks zoveel verschillende
mensen met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten. Ik streef ernaar om ieders kwaliteiten te herkennen en
vrijwilligers dat te laten doen waar ze goed in zijn en wat ze ook graag willen. Dan maak je met elkaar een
sterk bouwwerk van intrinsiek gemotiveerde mensen die uit hun bijdrage ook weer nieuwe energie halen.
Iedereen wil zo graag aan de slag, dat is toch mooi’?

Is vrijwilligerswerk in het hospice misschien ook iets voor jou? Of ken je iemand die misschien geknipt is
voor dit ondersteunende werk? Mail naar info@hospice-egmond.nl of bel met 06-42887620 en je wordt
teruggebeld door de juiste contactpersoon!

SIEM VALKERING: ‘OPTIMISME BIJ RAAD VAN TOEZICHT’
Boven de uitvoeringsorganisatie die in Hospice Egmond voor de dagelijkse gang van zaken garant staat, zorgt
het bestuur van de stichting Zeedistel voor planning en beleid op organisatorisch, medisch, financieel en
bestuurlijk gebied. Boven dit bestuur functioneert weer een Raad van Toezicht. Men houdt - op gepaste
afstand – toezicht op het bestuur: zorgt men wel voor een goed beleidsplan, houdt men zich vervolgens aan
het vastgestelde beleid, is het cijfermatige gebeuren op orde, hoe functioneert de organisatie en straks ook:
welke activiteiten vinden er in het hospice plaats?
Omdat het hospice pas in januari 2021 echt zal gaan draaien is er over het hele proces van
uitvoeringsactiviteiten nog niet veel te zeggen, maar de drie mannen van de Raad van Toezicht (Theo Groot,
Siem Valkering en Menno Admiraal) zijn alle drie al vanaf het allereerste begin actief betrokken geweest bij de
planvorming voor het hospice.
Siem Valkering uit Limmen werd onmiddellijk na zijn afscheid van de
Rabobank gevraagd om een rol te gaan spelen bij de opzet en
uitwerking van dit project te zetten.
‘Na 46 jaar bankieren, werd dit mijn eerste vrijwilligerswerk. Ik had tot
dan vooral bedrijven in de sfeer van het bedrijfsleven,
gezondheidszorg en het hotelwezen in de omgeving van Alkmaar,
Heiloo, Bergen, Castricum en de Egmonden vanuit de bank
geadviseerd. Ik ken dus de mensen, het gebied en ik weet hoe je een
plan moet maken en onderbouwen. Er was natuurlijk een fantastisch
begin met het neerzetten van een casco en de toezegging dat er de
eerste 25 jaar geen huur betaald hoefde te worden. Ik verdiepte me in
de wereld van hospices en hoe je die een rendabele toekomst kon
geven bij een normale bezetting. Het ministerie betaalt straks een bijdrage per patiënt, maar dat gebeurt
achteraf, dus we hadden een bedrijfskapitaal nodig om op te starten en een buffer over te houden om het
eerste jaar, liefst de volgende jaren, te kunnen bestaan. Dat alles boven de kosten van afwerking en inrichting.
Dus we hebben ingezet op een grote bijdrage vanuit de maatschappelijke omgeving: bedrijven, leveranciers,
particulieren, naast de wereld van de goede doelen.’
Een bestuursrol dus?
‘In die pioniersfase zat ik tijdelijk in het bestuur, maar inmiddels zijn de taken helder verdeeld en maak ik deel
uit van een kleine Raad van Toezicht. We vergaderen tweemaal per jaar en beoordelen de plannen en de
cijfers die het huidige bestuur moet gaan aanleveren. Ik denk dat we er redelijk in geslaagd zijn om de zaak

goed in de steigers te zetten. Ik ben optimistisch gestemd dat we er met elkaar van maken wat we wilden:
een bijna-thuis-huis realiseren in en voor de Egmonden en omgeving. Wij leveren zelf geen zorg, de gasten
nemen hun eigen dokters en andere zorgverleners mee, maar wij zorgen voor onderdak en ondersteuning en
maken het mogelijk dat mensen die niet thuis kunnen sterven, hun laatste levensfase veilig en zo comfortabel
mogelijk kunnen doorbrengen in een harmonieuze, huiselijke omgeving, dichtbij huis en naasten.’

RABOBANK DRAAGT MET €30.000 BIJ AAN INRICHTING KAMERS HOSPICE EGMOND
De eerste aanzet voor de inrichting van de
kamers van het hospice In Egmond aan Zee
was de levering van een complete keuken
voor de centrale familiekamer en de levering
van pantry’s voor elke gastenkamer. Onlangs
droeg Jan Klaver, directeur Particulieren en
Private Banking bij Rabobank Alkmaar e.o. de
bijdrage voor de inrichting van de kamers
symbolisch over aan Jessica Zwart,
initiatiefneemster en bestuurslid van ons
hospice. Het overige meubilair wordt op dit
moment op maat gemaakt. Een opgetogen
Jessica Zwart bedankte de Rabobank uit de
grond van haar hart. Uiteraard geen
overdrachtsfeestje, wel een foto.
Welkome iPads, dankzij SKW (Stichting Kinderopvang Waterland)
Een andere mooie schenking kwam van SKW. Zij schonken ons de iPads voor het administratieve werk dat
straks achter de schermen verricht moet worden. Alles zal straks digitaal gebeuren tot en met het inroosteren
van de vrijwilligers aan toe. Jessica Zwart en Esther van Reden zijn blij met dit mooie cadeau voor een
moderne start!

Laatste nieuws: Hospice gaat 11 januari draaien.
Meer nieuws in decembernummer.

FINANCIËN: FOCUS NU OP VOLGEND JAAR
Het bestuur kijkt tevreden naar de financiële boekhouding van Hospice Egmond. Was er in het beleidsplan
2019/2020 nog becijferd dat er voor de bouwkundige afwerking en inrichting een bedrag van € 400.000 en
een bedrag van € 80.00 voor de verder aankleding en inventaris nodig zou zijn, in werkelijkheid stegen de
kosten van materialen zowel in 2019 als in 2020 nog verder dan gedacht. Toch is het gat nu met een
anonieme gift van € 50.000 gedicht! Alle inspanningen kunnen nu verder gericht worden op de kosten voor
het eerste jaar dat het hospice zal gaan draaien.
‘Help ons het eerste jaar door!’
Subsidies vanuit het Rijk voor het draaiend houden van een hospice worden berekend naar de bezetting van
de bedden in het afgesloten boekjaar. Een startend hospice moet het eerste jaar dus zelf zien te overbruggen.
Daarvoor is zo’n € 35.000 nodig. En dus gaan we onverminderd door met het vragen om steun en donaties
onder het motto ‘Help ons het eerste jaar door’.

Dankbaarheid
‘Dat het ons gelukt is om zoveel steun te krijgen voor het realiseren van een hospice stemt ons dankbaar’ zegt
initiatiefneemster en bestuurslid Jessica Zwart. ‘Het is niet in de laatste plaats te danken aan de kortingen van
leveranciers en aan de inzet van vaklieden die hun uren niet in rekening brachten, maar hun tijd doneerden.
Ook de steun vanuit de bevolking heeft geleid tot een mooi resultaat. Waar het bestuur aanvankelijk inschatte
op die manier een bedrag van € 50.000 bijeen te krijgen, blijkt inmiddels de score voor particuliere donaties
en acties op € 72.000 te staan!
Een belangrijke bron van inkomsten kwam van goede doelen-stichtingen. De grootste bijdrage (€ 150.000)
kregen wij van de Stichting Roparun. Die toezeggingen gaven het vertrouwen om daadwerkelijk met de
afwerking en de inrichting te starten.

Met deze tekst op een vrolijke bijsluiter bij het lokale nieuwsblad ‘Dorpsgenoten’ van 1 december a.s.
vragen wij alle ‘hulp’-Sinterklazen in de Egmonden en omstreken om van 5 december een 5-euro-december
te maken. De opbrengst is bestemd voor de huiselijke puntjes op de i bij de inrichting van ons bijna-thuishuis. Het hospice gaat in januari 2021 open!

DE VOORTGANG

Elke gastenkamer kreeg een pantry

De opzit naar de ingang wordt gemaakt

De badkamers zijn bijna klaar

DONEREN
Doneren kan via IBAN: NL09 RABO 0176973192, t.n.v. Stichting Zeedistel, Hospice Egmond.
Online doneren via Ideal is ook mogelijk via onze website www.hospice-egmond.nl.
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