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Hierbij treft u de eerste Nieuwsbrief aan van dit jaar. Wij hebben wat hoogtepunten uit de
afgelopen periode voor u uitgelicht.
Veel leesplezier!

Werken vanuit de Bedoeling
In company training “Werken vanuit de Bedoeling, de
verdieping”:
Als zorgvrijwilligers en coördinatoren van hospice
Kaaskenshuis hadden wij februari jl. de primeur van de
vervolgtraining “Werken vanuit de Bedoeling”.
Vorig jaar, voorjaar 2018, hebben we deze gevolgd. Dit was
een groot succes. Om die reden en om wat we geleerd
hebben fluïde en levend te houden een vervolgtraining.
Werken vanuit de Bedoeling is een manier van werken die gebaseerd is op de theorie van
Wouter Hart. Werkzaam binnen grote zorgorganisaties ontdekte hij dat steeds meer tijd en
energie van leidinggevenden en werknemers gaat zitten in regels en systemen. Deze tendens
gaat ten koste van het werkplezier en maakt het steeds moeilijker om de gast/cliënt centraal te
zetten. Het ideaal om met en voor mensen te werken (waar het je ooit om begonnen was) wordt
naar de tweede plek verdreven.
Wouter Hart roept op om terug te gaan naar de basis, je eerste vuur, waar je ooit voor in de
vrijwillige palliatieve zorg bent gaan werken. Hij daagt organisaties (en dus de mensen die er
werken) uit om niet de regels en de protocollen centraal te zetten, maar de bedoeling van het
werk nieuw leven in te blazen.
Voor ons geldt: de bewoner is “de Bedoeling” van ons werk. De bewoner komt op de eerste
plaats. Denk bij alles wat je doet of dit van belang is voor de bewoner. Zo ja, dan heeft het
prioriteit. Zo nee, dan is het niet belangrijk.
Naar aanleiding van deze training zijn we tot de volgende definitie gekomen voor wat betreft de
bedoeling van ons werk: “Bijna-thuis-huis, waar geschoolde vrijwilligers ontzorgen, waar je je
laatste levensfase op een eigen(waardige) manier mag doorbrengen”.

Sponsorloop
In havo 5 hebben de leerlingen van de sportklas het jaar
afgerond met een nachtmarthon. Op 15 maart jl. zijn ze om
15.30 uur begonnen met sporten. Dit hebben zij volgehouden
tot de volgende ochtend. Het doel voor dit jaar was bijzonder.
Een zeer gewaardeerde docent van de CSG is overleden in
ons hospice. In de rouwadvertentie werd een oproep gedaan
om een donatie te doen aan het hospice. De leerlingen
hebben hier de sponsorloop voor ingezet!

ZinVol Schouwen-Duiveland
Geestelijke begeleiding vanuit Stichting ZinVol
Stichting ZinVol Schouwen-Duiveland is een nieuw initiatief
voor geestelijke begeleiding op het gebied van levensvragen
en zingeving. Beschikbaar voor mensen in de thuissituatie en
in het hospice, zonder levensbeschouwelijk netwerk.
Er kunnen momenten zijn waarop een veelheid aan vragen over het leven, in ons geval bij een
bewoner, je bezighoudt of dat het betekenisvol is om met iemand haar/zijn levensverhaal te
delen. Dat kan gaan over de vele en diverse kanten van het leven die bij haar/zijn verhaal
horen, zo ook een naderend afscheid. Het kan helpend zijn als een geestelijk begeleider naar
haar/zijn verhaal luistert, en helpt één en ander op een rijtje te zetten en/of met haar/hem
meezoekt om het verhaal te vatten in nieuwe woorden, een symbool of ritueel.
Momenteel zijn er geen kosten aan verbonden.
Meer informatie is te lezen via onderstaande button of
http://www.zinvolschouwenduiveland.nl

Meer informatie over ZonVol Schouwen-Duiveland

Nieuw bestuurslid
Met ingang van 1 maart is de heer Robert Simons toegevoegd als algemeen bestuurslid van het
hospice.

Wat doet KaaskensThuis
Het is begin maart als KaaskensThuis gebeld wordt door een
verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie. Zij verleend in
de thuissituatie zorg aan een oude, terminale dame. De
kinderen van deze mevrouw hebben onderling een
bezoekregeling opgezet. Echter deze krijgen zij niet dekkend
doordat ze niet in de buurt wonen en werken. Hierdoor kunnen
zij nagenoeg alleen in de weekenden hun moeder bezoeken.
De vraag was: wat kan KaaskensThuis voor deze mevrouw
betekenen? Een van onze (geschoolde) vrijwilligers heeft
samen met de familie gekeken waar het meeste behoefte aan
was. Dat bleek gezelschap en dan met name ’s avonds tijdens
het eten. Vanaf dat moment eet onze vrijwilligster meerdere malen per week een boterham
samen met deze mevrouw. Mevrouw heeft gezelschap, eet hierdoor (beter) en het haalt de
scherpe randjes van de eenzaamheid. Zowel mevrouw als haar familie zijn reuze blij met deze
oplossing.
Zo proberen we vanuit KaaskensThuis maatwerk te leveren en te kijken naar de behoefte van
de zorgvrager. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Nieuw in onze bibliotheek
In "Die ene patiënt' van Ellen de Visser vertellen zorgverleners
over de patiënt die hun leven voor altijd veranderde. De
indringende Volkskrant-serie "Die ene patiënt' is een van de
hoogst gewaardeerde en best gelezen rubrieken van de krant.
In elke weekendbijlage Sir Edmund interviewt Ellen de Visser
een dokter of verpleegkundige over een patiënt die ze nooit
meer vergeten en die hun kijk op hun vak en het leven
veranderde.
Van neuropsycholoog tot huisarts, de verhalen die in deze
bundel door Ellen de Visser zijn samengebracht, bieden een
aangrijpende en leerzame inkijk in de ziel van onze
zorgverleners. Ze laten zien hoe leed, pijn, verdriet en vreugde
bij elke verpleegkundige of arts hun sporen nalaten. Een van
de vele lezers zei erover: "Zat ik potverdorie zaterdagochtend
al te janken bij het ontbijt.'
Inclusief reacties op de artsenverhalen van patiënten, familie
en nabestaanden.
Ellen de Visser (1966) is wetenschapsjournalist voor de
Volkskrant.

Donatie
Als u het hospice een warm hart toedraagt
kunt u Stichting Hospice Kaaskenshuis
steunen door:
Een eenmalige gift te storten
op NL42RABO 0375 141367 t.n.v.
Stichting Hospice Kaaskenshuis te
Zierikzee
Donateur te worden
Lid te worden van de Club van 100
Sponsoring of een gift in natura
Alle giften worden voor 100% besteed aan
de vrijwilligersorganisatie en het financieel
ondersteunen van het hospice. Voor iedere
vorm van ondersteuning zijn wij u zeer
erkentelijk. Om u op de hoogte te houden,
ontvangt u als donateur onze Nieuwsbrief.
Door de Europese regelgeving voor IBAN
nummers, mogen de banken geen adressen
meer doorgeven. Mocht u ons werk willen
steunen, geeft u dan uw naam en
(e-mail)adres a.u.b. door
via info@kaaskenshuis.nl.

Gemakkelijk doneren? Klik hier

Giften en sponsoring
Anonieme giften, giften n.a.v. diverse presentaties, opbrengsten van wenscollectes bij
uitvaarten, giften in natura, bij jubilea en verjaardagen.
Allen heel hartelijk bedankt, waarbij onze speciale dank voortdurend uitgaat naar onze trouwe
donateurs.

Naar onze website
www.kaaskenshuis.nl

U kunt ons volgen via onze website of Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kaaskenshuis.nl toe aan uw adresboek.

