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Financiering
Hospice Gorinchem
U weet dat ongeneeslijk zieke mensen het liefst tot het laatst in hun vertrouwde omgeving blijven. Als dat niet lukt, wil onze vrijwilligersorganisatie er zijn.
Omdat dat geld kost, vertellen we u in dit artikel graag hoe we onze financiering
rond proberen te krijgen.
Onze exploitatie
Hospice Gorinchem draait een exploitatie van 2,5 à 3 ton op jaarbasis. Dat geld
gaat bijvoorbeeld op aan personeels- en
opleidingskosten, huur, cliëntgebonden
kosten, gas-water-licht, voeding, inventaris,
onderhoud, automatisering en ga zo maar
door. Om onze organisatie te kunnen
draaien zijn we afhankelijk van het ministerie van VWS, de WMO, de eigen bijdrage
van onze gasten en last but not least giften
en donaties.
Subsidie, WMO en eigen bijdrage
Vanuit de regeling Palliatieve en Terminale
Zorg krijgen we van het Ministerie van
VWS elk jaar subsidie voor de dekking van
huisvestings- en coördinatiekosten. De
omvang van de subsidie is afhankelijk van
het aantal opnames in het hospice en het
aantal mensen dat wij thuis ondersteunen.
Er wordt gerekend met het gemiddeld
aantal cliënten over de drie voorgaande
jaren. De subsidie dekt ruim de helft van
onze exploitatie.
Om de subsidie-inkomsten op een acceptabel niveau te houden, willen we jaarlijks
35/40 gasten opnemen en 15/20 cliënten
thuis helpen. In 2017 lukte dat niet omdat
een aantal gasten langdurig in ons hospice
verbleef. Dat betekende dat andere
mensen geen gebruik van ons hospice
konden maken én dat onze subsidie drie
jaar lang lager zal zijn. Om beide redenen
besteden we veel aandacht aan de ligduurproblematiek.
Onze hospicegasten betalen verder een
bijdrage van € 30,- per dag voor het levensonderhoud. Waar mogelijk brengen we die
bijdrage rechtstreeks bij de zorgverzekeraar
in rekening.

We besteden ongeveer € 9.000,- per jaar
aan het hygiënisch schoon houden van
ons hospice. We vragen daarvoor via de
gemeente Gorinchem WMO-subsidie aan.
Tot nu toe is die aanvraag gelukkig steeds
gehonoreerd.
Zekerheid?
De subsidie van VWS, de WMO en de eigen
bijdrage van cliënten dekken ongeveer
70% van onze exploitatie. Toch zijn deze
inkomsten allerminst zeker. Ze staan
namelijk onder druk door wijzigingen in
de wet- en regelgeving en door bezuinigingen. We zijn dan ook voor minimaal
30% van de jaarlijkse exploitatie afhankelijk
van donaties, giften en sponsoring. Kerken
en verenigingen weten onze organisatie
weer te vinden. Helaas geldt dat nog niet
voor andere gevers. We zullen hun bijdrage
na de financiële crisis moeten herwinnen.
Hospice Gorinchem steunen?
Wilt u ons na het lezen van dit artikel
(extra) steunen? Structureel, eenmalig, met
een geldelijke bijdrage of in natura? Als u
contact met ons opneemt, informeren wij
u graag over de mogelijkheden.

Wilt u ons steunen?
In deze nieuwsbrief treft u een donateursformulier aan. Wat uw bijdrage ook is,
wij stellen uw steun zeer op prijs. Wanneer
u een financiële donatie overweegt, dan
verzoeken wij u bij de overboeking bij
‘opmerking’ uw naam en adres te vermelden.
Wij vinden het fijn om u te kunnen bedanken.
Waar wij nu behoefte aan hebben:
•	Sponsoring koffie/thee voor onze gasten
en bezoek
• 6 Nespresso apparaten
•	Linnengoed
•	Nieuw servies
•	Realisering van virtuele rondtoer
op de website
•	Fotopresentatieboekje voor
belangstellenden

Vrijwilliger worden?
Bij onze stichting werken vooral vrijwilligers. Denk je erover onze organisatie als
vrijwilliger te komen versterken?
Kijk voor meer informatie op onze website
(www.hospice-gorinchem.nl) of neem
vrijblijvend contact met ons op via mail
(info@hospice-gorinchem.nl). Bellen kan ook.
Liefst van maandag t/m donderdag tussen
09.00 en 12.00 uur (0183 - 40 60 40).

Contact: Majolijn Mutters (Directeur)
Adres: Haarstraat 29, 4201 JA Gorinchem
Telefoon: (0183) 40 60 40
E-mail: info@hospice-gorinchem.nl
Internet: www.hospice-gorinchem.nl
Rabobank:
NL53 RABO 0397 2226 37
ABN Amro Bank: NL68 ABNA 0403 6762 82

Ontvangt u onze nieuwsbrief liever digitaal?
Laat het ons weten via een mail naar:
info@hospice-gorinchem.nl

Kennis maken
met Hospice Gorinchem
Regelmatig krijgen we de vraag toe te lichten wat Hospice Gorinchem is en
doet. Natuurlijk laten we dat dan graag goed zien én voelen. Dat is niet alleen
belangrijk voor mensen die ooit misschien gebruik willen maken van onze
diensten, maar bijvoorbeeld ook voor toekomstige vrijwilligers en voor
organisaties of personen die overwegen ons te steunen.
Informeren
Tijdens onze open dagen en via bijvoorbeeld de website, deze nieuwsbrief en
folders proberen we mensen zo goed
mogelijk te informeren over de manier
waarop we terminaal zieken en hun
mantelzorgers in de laatste fase van het

leven ondersteunen. Over het algemeen
lukt dat prima met woorden en foto’s.
De essentie
De essentie, de ziel van wat wij doen is
moeilijk in woorden te vatten. Met bewegende beelden is dat beter over te brengen.

Daarom besloten we samen met cinematograaf Rick Roos een film te maken over
ons werk. Die film moet tast- en voelbaar
maken hoe we zieken en hun naasten in
het hospice of thuis ondersteunen en wat
dat voor hen betekent.
Weten en voelen?
Wilt u ook weten hoe Hospice Gorinchem
werkt en voelen wat Hospice Gorinchem
doet? We presenteren onze organisatie
graag aan u tijdens een open dag, een
rondleiding of een gesprek. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid een presentatie
te geven bij uw organisatie of vereniging.
Onze film bekijken behoort dan ook tot de
mogelijkheden. Bel of mail ons gerust!

‘Een speciale film’

Ervaringen van Rick Roos, cinematograaf
“Toen ik voor het eerst met een aantal mensen
van het hospice sprak, legden ze me hun wensen en dilemma’s voor. Ze wilden mensen de
ziel van hun werk laten ervaren. Tegelijkertijd
vroegen ze zich af of het wel verantwoord was
daarbij kwetsbare mensen die zij thuis of in het
hospice ondersteunden in beeld te brengen.
Was het niet beter bijvoorbeeld met acteurs te
werken?”, vertelt Rick.
Rick: “Ik stelde voor documentair, eerlijk en oprecht te werk te gaan. En dus werd onderzocht
of er misschien toch gasten bereid waren mee
te werken aan een documentaire over Hospice
Gorinchem. Gelukkig wilde één van hen daar
graag aan meewerken en die medewerking

had een domino-effect. Steeds meer mensen
vonden het belangrijk een bijdrage te leveren
aan de film. Ze besloten mij toe te laten in het
laatste stukje van hun leven. En omdat
de minuten in die laatste fase echt tellen en
tijd dus kostbaar is, vond ik dat een heel bijzondere, persoonlijke ervaring”.
Rick vertelt dat hij het moeilijk vond dat hij de
mensen die hij van zo dichtbij had meegemaakt het uiteindelijke resultaat niet meer kon
laten zien. Ze zijn inmiddels overleden. “Voor
mij voelde en voelt dat als een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig hebben we de film
wel aan familie en goede vrienden kunnen
voorleggen. Dat zij erdoor geëmotioneerd

waren en blij waren met het resultaat, heeft
iets van dat gevoel van verantwoordelijkheid
weggenomen. Wat blijft is het heel speciale en
mooie gevoel. Ik denk er regelmatig aan terug”.
Rick schoot uiteindelijk ruim 20 uren beeld.
Het eindresultaat is een film van ongeveer 20
minuten. De reacties zijn meer dan lovend. Wij
bevelen u onze film dan ook van harte aan.

Interview met... Karin van Vugt
“Toen ik bij MEE, mijn vorige werkgever,
vertelde dat ik bij Hospice Gorinchem
ging werken, schrokken mijn collega’s een
beetje”, vertelt Karin van Vugt, sinds 1 april
de nieuwe zorgcoördinator van Hospice
Gorinchem. En dat laat eigenlijk gelijk weer
zien dat er nog heel wat misvattingen
bestaan over het hospice.
Karin was eigenlijk niet echt bezig met een
nieuwe baan. Zij kwam bij het zoeken naar
mogelijkheden voor zorg in de thuissituatie
op de website van Hospice Gorinchem
terecht. Blijkbaar was er iets blijven hangen,
want later herkende zij het logo in de advertentie waarin het hospice op zoek was
naar een nieuwe zorgcoördinator. In deze
advertentie werd het werken met vrijwilligers duidelijk als een van de taken van de
zorgcoördinator genoemd. Dat was iets wat
ze heel graag wilde. Ze reageerde en werd
na een fijn sollicitatiegesprek, een rondleiding door het hospice en gesprekken met
een aantal vrijwilligers aangenomen als
nieuwe zorgcoördinator. “Eigenlijk overviel
de snelheid me en voelde het heel dubbel.
Maar…. ik heb nooit spijt gehad! Het was
blijkbaar de juiste stap op het juiste tijdstip”.
De vacature van zorgcoördinator ontstond
door het vertrek van Matje Verlee, die na
een dienstverband van 22 jaar het hospice
ging verlaten. “De inwerkperiode was en is
intensief”, geeft Karin aan. “Ik luisterde, observeerde en praatte veel. Dat laatste vooral
ook met de vrijwilligers, die ik heel goed wil
leren kennen. Daar ligt namelijk mijn hart:
bij de vrijwilliger met diens achtergronden

en (thuis)omstandigheden”. Bij hen ziet ze
een inzet en gedrevenheid die ze wil ondersteunen door hen o.a. het gevoel te geven
altijd bij haar terecht te kunnen. “We moeten
dit werk tenslotte samen doen. We hebben
elkaar nodig. Uiteraard moet ik ook leiding
geven en knopen doorhakken die soms in
eerste instantie niet bij iedereen in goede
aarde vallen. Maar dat hoort bij het vak”.
Karin wil zich verder ontwikkelen in de
palliatieve zorg. Ook moeten volgend jaar
weer nieuwe vrijwilligers getraind worden.
Aangezien het al even geleden is dat zij trainingen gaf, zal zij eerst zelf nog trainingen
volgen om goed beslagen ten ijs te komen.
“Wat zou het
mooi zijn als
meer jonge
mensen zich
gaan melden als
vrijwilliger bij het
hospice. Dat zou
alles en iedereen
ten goede komen. Zij hebben
weer een andere
inbreng in de vrijwilligersgroep, maar ook
in de verzorging van de gasten die helaas
soms nog jong zijn”. Karin wil daarom op
zoek naar de mogelijkheden hóe jonge
mensen te benaderen en te motiveren voor
dit werk. “Het moet namelijk wel te combineren zijn met een baan en een gezin”.
Ook wil Karin zich inzetten voor het afbreken van het ‘zware‘ imago van het hospice.
“We hebben diverse koffiemomenten op
een dag, hoor. En die kunnen heel gezellig

Wat zou het
mooi zijn als
meer jonge
mensen zich
gaan melden
als vrijwilliger
bij het hospice

Open Dag
Op zaterdag 13 oktober was het bij Hospice
Gorinchem een komen en gaan van bezoekers. Op deze landelijke Dag van de Palliatieve
Zorg hield het hospice Open Huis. Het was
verheugend te zien dat meer dan 50 belangstellenden de voor deze gelegenheid versierde
voordeur binnen gingen. Medewerkers
(coördinatoren en vrijwilligers) lieten huis en
tuin zien, waar het door het mooie weer goed
toeven was. In de serre konden de bezoekers in
alle rust kijken naar de hospicefilm. Koffie en
zelfgebakken koek en versnaperingen stonden

Varen op de
Giessen
Hoe een leuk gesprek met drie mannen
uit Giessenburg leidde tot een verrassend uitje voor de vrijwilligers...

Karin van Vugt
Zorgcoördinator, Hospice Gorinchem

zijn. Dat maakt het juist zo mooi. Tijdens
gewoon een bakkie tussendoor of een
overdracht zie je de vrijwilligers in hun
betrokkenheid op de gasten, met hun
zorgvuldigheid, hun gedrevenheid en
hun humor”. Ze wil met passie over haar
werk praten, zodat de buitenwacht beter
gaat begrijpen wat er aan de Haarstraat 29
gebeurt. “Mijn zoons vertellen op school
inmiddels al dat hun moeder in een huis
werkt waar mensen doodgaan, maar waar
ze ze dan nog heel blij maken”.
Een betere omschrijving van het hospice
kun je niet bedenken. Karin wil zich dan
ook de komende jaren volop inzetten
voor het imago van en de zorg in het
hospice. Daarnaast wil ze de zorg die
Hospice Gorinchem thuis kan bieden
uitgebreid op de kaart zetten. En natuurlijk
wordt ze daarbij gesteund en geïnspireerd
door al de fantastische vrijwilligers die
binnen de hospiceorganisatie werken.

klaar. Men werd in de gelegenheid gesteld om
diverse ruimtes zoals kantoor, woonkamer,
serre, keuken, badkamer en een gastenkamer
te bekijken om zo een indruk te krijgen van de
mogelijkheden die Hospice Gorinchem haar
gasten te bieden heeft. Ook de sfeervolle
stadstuin met het tuinhuis kreeg volop
aandacht. Menig bezoeker was aangenaam
verrast door de warme sfeer die men aantrof
in het huis en onder de medewerkers. Dezen
waren op hun beurt blij met het grote aantal
bezoekers, wat aangeeft dat de drempel van
het pand in de Haarstraat steeds minder hoog
wordt en blijkbaar de moeite waard is om ook
zomaar eens binnen te lopen.

Henk Bruins, Kees Hoogeboezem en Dick
van der Kooij uit Giessenburg hebben het
plan opgevat om een zorghuis te realiseren. Aan mensen die thuis veel zorg nodig
hebben, maar voor wie thuis verblijven
(tijdelijk) niet mogelijk is, willen zij de gelegenheid bieden binnen de eigen dorpsgemeenschap verzorgd te worden.
Hiertoe kwamen zij voor een informatief
gesprek naar ons hospice. Dit prettige
gesprek mondde uiteindelijk uit in een
verrassende uitnodiging door Henk Bruins
voor alle vrijwilligers om met hem als schipper te gaan varen op de Giessen. Henk
zorgde samen met Jan Willem Blokland
(Blokland Metaalbewerking Hardinxveld)
en Jan Boer (De Graanbuurt Giessenburg)
voor een onvergetelijke vaartocht op de
Giessen. Dick van der Kooij vertelde tijdens

de vaartocht veel over de historie van
Giessenburg. Daarna volgde een rondleiding door het verrassende museum van
Lena Boer met antieke lampen, kachels,
ornamenten, beelden, de eerste radio- en
televisietoestellen, antieke platenspelers en
stofzuigers, schitterende poppenhuizen en
nog veel meer.

Ook de inwendige mens werd niet vergeten. De catering was top en goed verzorgd. Een heerlijke en ontspannen dag
voor onze vrijwilligers en een prachtige
waardering voor het bijzondere werk dat
zij week in, week uit doen. Zo leidt samenwerking tot mooie resultaten. Wij wensen
de heren veel succes met hun activiteiten.

Matje Verlee neemt afscheid als zorgcoördinator
Na 22 jaar met gedrevenheid werkzaam te
zijn geweest binnen de Stichting Terminale
Thuiszorg, VTZ en Hospice Gorinchem
nam Matje Verlee op 25 mei jl. afscheid van
collega’s, vrijwilligers en bestuur.
Matje was eerder werkzaam als verpleegkundige. Toen in september 2000 het

hospice in de Haarstraat werd geopend
werd dat haar basis als coördinator van
de Vrijwilligers Terminale Zorg die in 2005
fuseerde met de Stichting Hospice Gorinchem en Omstreken.
Door haar werk kwam zij vaak en intensief
in contact met terminale mensen, hun

familie en vrienden, maar ook met de
vrijwilligers die in de Zorg Thuis en het
hospice werkzaam zijn. Ze deed haar
werk met liefde en overgave en was zeer
gedreven om vooral ook de zorg die het
hospice te bieden heeft in de thuissituatie
meer bekendheid te geven.
Matje werd te midden van haar gezin
toegesproken en toegezongen. In de vorm
van een cadeau werd de dank voor haar
inzet onderstreept. Maar ook Matje zelf
liet zien dankbaar te zijn voor het werk dat
zij zo lang heeft kunnen en mogen doen
door Hospice Gorinchem een prachtige,
zelfgemaakte quilt aan te bieden. Het is de
bedoeling dat deze bij het uitdragen van
een overledene over de kist gelegd gaat
worden. Haar beide collega’s namen ontroerd dit prachtige werkstuk in ontvangst.

We wensen Matje de komende jaren
alle goeds, samen met haar man
Simon en haar (klein)kinderen.

