Nieuwsbrief

Kerkstraat 239-241
9603 AG Hoogezand
Tel:

De Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer heeft als doelstelling mensen die
thuis niet kunnen sterven de mogelijkheid
te bieden dit in een vertrouwde huislijke
omgeving (het Gasthuis) te kunnen doen.

0598-744113
E-mail:
info@gasthuishoogezandsappemeer.nl
Website:
www.gasthuishoogezandsappemeer.nl
Bankrekening:
NL37 INGB 0006050020
KvK-nummer:
52336549
RSIN:
85040880
Uitgave:
Nummer 7, juni 2018

Nieuwsbrief nummer 7
Bij de start van het Gasthuis was het de bedoeling regelmatig een nieuwsbrief te laten
verschijnen. Door allerlei omstandigheden
heeft het nu even wat langer geduurd voordat het volgende nummer gereed was.
Daarvoor ons excuus.

Hoe gaat het met het Gasthuis H-S?
Het hospice het Gasthuis is eind juni 2 jaar
in bedrijf en is de laatste maanden vrijwel continu bezet. Er is veel vraag naar een kamer. In
het begin van 2018 was de bezetting even laag. Dit is echter in de loop van 2018 hersteld. Dit
jaar zijn er tot op heden 14 gasten geweest, die gemiddeld 23 dagen verbleven. De bezettingsgraad voor het eerste half jaar van 2018 is 70%.

Jaarverslag Stichting Gasthuis H-S 2017
Het jaarverslag 2017 is gereed en is aan alle vrijwilligers, donateurs, aanverwante organisaties,
het College van B en W en aan alle raadsfracties van Midden-Groningen toegezonden. Het
jaarverslag ziet er weer fraai uit dankzij de vormgeving door Lizzie Fortuin. In het jaarverslag
zijn foto’s opgenomen, die dit jaar in maart en mei zijn gemaakt door Bert Buiring uit Veendam. Het jaarverslag bevat ook een beschrijving van hoe gewerkt wordt in het Gasthuis en
daarnaast een financieel overzicht van alle inkomsten en uitgaven in 2017. De exploitatie 2017
is binnen de begroting gebleven. Het boekjaar 2017 is met een verlies afgesloten. Het verlies
wordt veroorzaakt door de afdracht aan Humanitas om de periode nog zonder subsidie van
VWS te overbruggen. In 2018 ontvangt Humanitas voor het eerst de VWS-subsidie voor de
ondersteuning van de vrijwilligers. De aanloopproblemen zijn nu achter de rug. Het jaarverslag
2017 is te vinden op de website van de Stichting Gasthuis H-S.
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Nieuwe website Gasthuis H-S
De laatste tijd is gewerkt aan een nieuwe website voor het Gasthuis. Deze is nu gereed. De
website heeft een geheel ander uiterlijk gekregen. Er is goed gekeken naar welke informatie
iemand nodig heeft wanneer hij of zij op zoek is naar een kamer in een hospice. Ook zijn er
foto’s opgenomen om de bezoekers van de website een indruk te geven hoe het hospice er uitziet. De website is te
vinden op www.gasthuishoogezandsappemeer.nl.

Nieuw informatieboekje voor de gasten
Er is nu een informatieboekje voor de gasten. Dit boekje
bevat informatie die de gast nodig heeft wanneer hij of zij
binnenkomt in het Gasthuis. Bij binnenkomst krijgt de gast
evenals de familie veel informatie te horen. Omdat opname
in een hospice veel spanning met zich mee brengt wordt
vaak vergeten wat hem of haar verteld wordt. Door middel
van het boekje kan iedereen nog eens nalezen wat allemaal
verteld is. Het boekje wordt ook aan familieleden meegegeven, zodat die ook weten hoe het toegaat in het Gasthuis. Wanneer u ook graag een informatieboekje wilt bezitten, kunt u die verkrijgen bij het kantoor van Humanitas
Midden-Groningen.

Aanvulling op het logo van
het Gasthuis
Omdat vaak de vraag gesteld werd wat
is nu het Gasthuis heeft het bestuur besloten om het woordje hospice toe te
voegen aan het logo van het Gasthuis. In
alle uitingen, waar het logo van het
Gasthuis gebruikt wordt, is nu ook het
woordje hospice zichtbaar. Ook op de
gevel van het Gasthuis is inmiddels het
bord aangepast en staat daar nu ook het
nieuwe logo op.

Vrijwilligers
Het bestuur van het Gasthuis is blij met de grote inzet van alle vrijwilligers. De vrijwilligers
vormen na twee jaar een hecht team, dat op een zeer goede wijze samenwerkt met de medewerkers van de thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen. In het begin was het even zoeken
naar een goede vorm van samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. We kunnen nu
echter zeggen dat alles in zeer goede harmonie gaat. Op 11 april heeft het bestuur in de Gouden Zon in Sappemeer een etentje aangeboden aan alle vrijwilligers en bij het gasthuis betrokken medewerkers van Beter Thuis Wonen. Bijna alle vrijwilligers, die aanwezig konden zijn,
waren er. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, waar ook nog eens door Erna Ronda, teamleider van Beter Thuis Wonen, in een toespraakje onderstreept werd dat zij bijzonder blij was
met de inzet en het enthousiasme van alle vrijwilligers. Zij roemde de goede samenwerking.
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Nieuwe bedden voor de gasten
Vorig jaar ontving het Gasthuis van de organisatie Roparun uit Rotterdam een drietal nieuwe
decubitusmatrassen. Dit zijn matrassen, die het doorliggen van de gasten voorkomt. De matrassen worden tot op heden tot grote tevredenheid gebruikt. Zij liggen echter in de wat verouderde bedden. Vanwege de hoge kosten heeft het bestuur bij de start van het Gasthuis
gekozen voor tweedehands bedden omdat er niet meer geld voorhanden was. De wens van
het bestuur is dat er drie nieuwe bedden komen. Dit is een flinke kostenpost en het bestuur
overweegt om na de zomer een actie op
zetten voor het krijgen van geld voor de
aanschaf van nieuwe bedden.

De tuin van het Gasthuis
De tuin achter het Gasthuis is nu na twee
jaar mooi volgroeid en ziet er prachtig
uit. Dit is ook dankzij het vele werk van
onze vrijwillige tuinman Johan Scholte
Albers. Hij kan trots zijn op het resultaat.
Vrijwilligers
hebben er aan de schutting allerlei vogelhuisje opgehangen. Binnenkort zal in de tuin ook verlichting aanwezig zijn en zal ook het
mooie kunstwerk aangelicht worden. Kortgeleden is in de tuin
vanwege problematisch wateroverlast bij de fietsenstalling ook
een ondergrondse waterberging aangebracht. De verlichting en
de waterberging kunnen aangelegd worden dankzij een gift van
Mamamini uit Groningen. In mei werd een bedrag van € 2.450
verkregen. Deze zomer zullen ook de beide tuinhuisjes een verfbeurt krijgen. Stichting Present heeft op zich genomen dit met
hun vrijwilligers te doen.

Er zijn nog steeds voor het Gasthuis nieuwe vrijwilligers nodig
De vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in het Gasthuis. Zij verzorgen het dagelijkse contact met de mensen in hun laatste levensfase. Door zowel de gasten als de familie van de
gasten wordt hun inzet hooggewaardeerd. Vaak wordt de opmerking gemaakt: “ik zou wel
vrijwilliger in het hospice willen worden, maar ik twijfel of dat wel iets voor mij is”. Om te
weten was het is om vrijwilliger in een hospice te zijn, mag iedereen, die zich aanmeldt na een
gesprek met de projectondersteuner, eerst drie keer met een vrijwilliger meelopen in het hospice. Daarna wordt in overleg gekeken of vrijwilliger worden wel iets voor de persoon is.
Vaak zeggen mensen na het meelopen dat ze niet verwacht hadden dat het zo toeging in het
hospice. De meeste mensen verwachten een huis met veel verdriet en een zware lading. Dit
is lang niet altijd het geval. Mensen, zowel de vrijwilligers als de gasten staan dicht bij elkaar
en maken plezier en doen allerlei activiteiten, die nog tot de mogelijkheden behoren. Hierdoor
voelen mensen zich welkom in het hospice.
Wanneer de vrijwilliger wordt aangenomen, krijgt deze intern nog een verdere training, zodat
hij of zij goed toegerust is voor dit bijzonder, maar mooi vrijwilligerswerk. De Humanitas afdeling Midden-Groningen heeft op dit moment ruim 50 vrijwilligers voor het Gasthuis. Nieuwe
vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden bij de afdeling Midden-Groningen van Humanitas. Tel 0598-383048.
G a s t h u i s H o o g e z a n d - S a p p e m e e r N i e u w s b r ie f 7

P a g i n a 3 va n 4

Voorlichting voor groepen over hoe het in het Gasthuis gaat
Vrijwilligers vertellen graag aan anderen hoe het toegaat in het Gasthuis. Er is een groepje van
drie vrijwilligers, die graag in een bijeenkomst vertellen hoe het Gasthuis werkt en wat de
vrijwilligers doen. Een telefoontje is voldoende om een afspraak te maken. De vrijwilligers vragen voor het geven van een presentatie geen honorarium. Organisaties geven vaak als dank
een kleine bijdrage voor het Gasthuis. In maart hebben de vrijwilligers een boeiende lezing
verzorgd voor leden van de PKN-kerk van Zuidbroek. Het Gasthuis ontving daarvoor een donatie van € 50 van de vereniging.

Financien van het Gasthuis
Ondanks dat er een goede bezetting is van het Gasthuis heeft het bestuur nog steeds geld
nodig. Er moeten nog diverse zaken aangeschaft worden, zoals zonwering aan de achterzijde
van het gebouw, nieuwe bedden, bloembakken en een zitje achter een van de gastenkamers.
Ook door het intensief gebruik moet in het Gasthuis onderhoud gepleegd worden. Zo is al een
van de gastenkamers opnieuw geverfd.
U kunt ons helpen door een bedrag te storten op bankrekeningnummer NL 37 INGB
0006050020 ten name van Gasthuis H-S. Wanneer u uw gift per e-mail meldt, wordt u door
middel van deze nieuwsbrief regelmatig ingelicht over het Gasthuis. Giften boven € 250 kunnen worden vermeld op de website. Het Gasthuis heeft een ANBI-status dus uw gift is aftrekbaar voor de belastingen.

Gift Politesse
Op 22 februari werd door de voorzitter van dansvereniging Politesse, de heer Evert Veenhoven, een cheque van € 1.471,70 overhandigd aan de voorzitter van het bestuur van het Gasthuis, Bert Kolk. De dansvereniging had eind 2017 besloten te stoppen met haar activiteiten en
het geld dat nog in kas was te geven aan een goed doel. Zij kozen daarvoor het hospice het
Gasthuis. Het bestuur van het Gasthuis was blij met de gift.

Wordt donateur van Stichting Gasthuis H-S!
U kunt ook als donateur het initiatief ondersteunen! Als donateur betaalt u jaarlijks een bedrag van € 25 aan het Gasthuis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te zenden naar
info@gasthuishoogezandsappemeer.nl en te vermelden “ik wil donateur worden”. Als donateur wordt u door middel van deze nieuwsbrief regelmatig ingelicht over de stand van zaken
van het Gasthuis.

Nieuwsbrief Gasthuis
Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig met nieuws over het Gasthuis. Ontvangt u de nieuwsbrief niet of vindt u dat anderen ook de nieuwsbrief zouden moeten ontvangen, zendt dan
even een e-mail met vermelding van nieuwsbrief en uw e-mailadres naar info@gasthuishoogezandsappemeer.nl.
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