NIEUWSBRIEF - 10 april 2020

Het hospice is klaar voor gebruik!

Ligt de villa met gastenverblijf er niet prachtig bij? En de tuin, aangelegd door Van Triest samen met
hoveniers Hekkert, Vos en installatiebedrijf Grevengoed, laat het pand met aanbouw nog meer tot haar
recht komen. De laatste hand is aan het ex- en interieur gelegd en de verhuizing was op dinsdag 7 en
woensdag 8 april. De verhuizing, met 1 gast, is voorspoedig verlopen.
Het is fantastisch hoeveel het hospice al gesteund is door verschillende partijen. Ook is er nog een heel
bekende goede doelen organisatie die een hele grote bijdrage heeft gedaan. Hier zullen we binnenkort
meer over laten horen. Maar voor iedereen die op zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd, we
kunnen het niet vaak genoeg zeggen, bedankt!

Geen officiële opening

Helaas is een officiële opening door de maatregelen ter bestrijding van het
Coronavirus niet mogelijk. De openingscommissie had al behoorlijk hard gewerkt aan
een driedaags programma om het hospice op gepaste wijze te openen. Een gezellige
avond voor alle vrijwilligers, een officiële opening met burgemeester Tom Horn (zie
zijn brief hieronder) en een open dag voor alle mensen uit Epe. Het kan helaas
allemaal geen doorgang vinden. Later dit jaar hopen we toch een aantal activiteiten
in gepaste vorm te kunnen organiseren. Ook willen we graag onze sponsoren nog met
een bijeenkomst bedanken voor hun bijdrage.

De verbouwing

De verbouwing is voorspoedig verlopen. Dit mede dankzij de begeleiding
van Sylryk BV en door de aannemer, Braakman & Pannekoek. Ook hebben
we geen problemen met PFAS (nieuwe norm over het gehalte chemische
stoffen die in de bodem mogen zitten) gehad, omdat de aannemer voor de
nieuwe regelgeving in ging, met de verbouwing begon. De realisatie van de
nieuwe locatie is in zijn totaliteit onder de miljoen euro gebleven.

Ter gelegenheid van de ingebruikneming, een brief van onze
burgemeester Tom Horn
Ik draag hospices een warm hart toe. Het zijn plekken waar mensen uit ons
midden op een waardige manier afscheid kunnen nemen van het leven.
Waardig omdat je in de eerste plaats bewoner en geen patiënt bent
wanneer je in een hospice verblijft. Waardig omdat hospicebewoners zelf
bepalen hoe ze de laatste maanden, weken of dagen van hun leven
doorbrengen qua zorg en dagbesteding. Je bepaalt namelijk zelf of en
wanneer je bezoek wilt ontvangen. En je hoeft je niet te houden aan vaste
tijden voor naar bed gaan en weer opstaan. Zo houd je zelf nog grotendeels
de regie over je leven, ook al ben je ernstig en meestal ongeneeslijk ziek.
Mooi dus dat er besturen zijn die hospices oprichten. Fijn dat er vrijwilligers en professionals zijn die zich
op deze manier willen inzetten voor medemensen die afscheid moeten nemen van hun dierbaren en het
leven. Goed nieuws daarom dat er deze maand in Epe een vernieuwd hospice wordt geopend!
Het was de bedoeling dit op 17 april te doen in aanwezigheid van wie zich hiervoor met hart en ziel heeft
ingezet. Dan doel ik op u als bestuur van Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar, die zich voor
de komst van dit hospice heeft ingezet. Dan doel ik ook op alle vrijwilligers en professionals die er zo
meteen voor zorgen dat het de bewoners aan niets ontbreekt.
Die officiële opening kan nu niet doorgaan en dat is jammer. Ik had die opening graag in uw bijzijn willen
verrichten en u ter plekke willen bedanken voor uw betrokkenheid bij dit hospice. Maar het goede en
belangrijkste nieuws is: het hospice gaat wèl open. En ik kan u gelukkig ook langs deze weg bedanken en
veel succes en voldoening toewensen in uw werk. Mooi dat u en jij nog in overtreffende trap willen doen
dan wat deze maanden bij herhaling wordt geadviseerd: Let een beetje op elkaar!
Het woord hospice werd ook genoemd in reportages over de coronacrisis. Want hospices kunnen er ook
aan bijdragen dat mensen die ongeneeslijk ziek zijn geworden door dit virus waardig kunnen sterven. Het
gaat dan voor alle duidelijkheid wel om hospices die daar specifiek voor worden toegerust en niet de
reguliere. Zo is iets wat klein begon – de oprichting indertijd van een paar hospices – uitgegroeid tot een
niet meer weg te denken voorziening in onze samenleving.
Dat is ook lokaal gebeurd. Stichting De Kruimelschaar biedt sinds 25 jaar palliatieve zorg aan en 20 jaar
geleden werd in Epe het eerste hospice geopend. Deze maand wordt het vernieuwde hospice in gebruik
genomen met zelfs drie gastenkamers die helemaal voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd.
Mensen nemen het liefst in een vertrouwde omgeving afscheid van het leven. Maar als dat om medische
of andere redenen niet meer kan, dan is een hospice een mooi alternatief voor een niet meer haalbare
verzorging thuis. Want u zorgt er als bestuur, vrijwilligers en professionele zorgverleners voor dat zij zich
ook op een andere plek thuis kunnen voelen.
Deze plek is dus met recht een Casa Vera, de naam die u aan het hospice hebt gegeven. Want casa is het
Italiaanse woord voor ‘huis’ en vera voor ‘echt’. Met andere woorden: je verhuist als ernstig zieke vanuit
het ziekenhuis of de thuissituatie naar een nieuw, een laatste thuis.
Later dit jaar kom ik graag voor een bezichtiging op bezoek om kennis te maken. Voor nu wens ik u ruimte
toe om te doen waar hospices voor zijn opgericht: ernstig zieke mensen helpen om op een waardige

manier toe te leven naar het einde van hun leven. Ook in deze voor ons allen verwarrende en extra lastige
tijd.
Uw burgemeester,
Tom Horn
Wilt u helpen? Het bestuur komt graag met u in contact! U kunt bellen met de voorzitter Leo Eland (tel. 0578 620774) of de
penningmeester Herman Reurink (tel. 0578 615640).
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar beerdkroeze@gmail.com met als onderwerp
‘nieuwsbrief hospice’.

