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ONZE GAST VERTELT
Gerrit en Marieke Bruijn zitten naast elkaar aan tafel met een kopje koffie. Broer en
zus. 2021 was voor hen een bewogen jaar. Zowel hun vader als moeder waren te gast
bij Dignitas. Samen kwamen ze door deze bijzondere periode heen. En samen vertellen
ze hun verhaal.

Gerrit. “Ze vroegen ons regelmatig hoe het
met ons was en we konden ons ei kwijt als
we daar behoefte aan hadden. Dat heeft
ons heel erg geholpen bij de verwerking.
Ze namen veel zorg bij ons weg, zodat we
kwaliteit-tijd hadden met onze ouders.
Doordat mijn moeder werd verzorgd,
leefde ze op en kon ze haar energie
besteden aan het bezoek. We zijn allemaal
actief bij de lokale fanfare en die kwam
ook regelmatig op bezoek. Daar konden
mijn ouders echt van genieten.”

Thuis

Ria en Gerrit Bruijn en kleinkinderen
Rick, Jessie en Kyan.
Ria, de moeder van Gerrit en Marieke, had
eerder de diagnose kanker gehad, was
behandeld en genezen. Maar eind 2019
kwam de ziekte terug en in 2020 hoorden ze
dat hun moeder was uitbehandeld. “Onze
moeder was een vrolijke, positieve vrouw en
wilde zoveel mogelijk leuke dingen doen met
ons in de tijd die ze nog had. We merkten
ook dat onze vader, Gerrit, minder werd. Hij
was soms stil en verward. We vierden begin
mei 2021 Moederdag met elkaar. Onze vader
was met de auto weg en bleek een ongeluk
te hebben gehad. In het ziekenhuis deden ze
onderzoek en constateerden ze dat hij een
gezwel in zijn hoofd had. Voor ons natuurlijk
een enorme schok.”

“Wij hadden
kwaliteit-tijd met
onze ouders.”

Fijne plek

Band opbouwen

Het was voor Marieke en Gerrit duidelijk
dat hun ouders niet voor elkaar konden
zorgen. Op advies van het ziekenhuis namen

ze contact op met Dignitas. Marieke: “We
hadden een bepaald beeld bij een hospice.
Eerlijk gezegd een vrij donker beeld. Maar na
een bezoek aan Dignitas was dat 180 graden
gedraaid. Het bleek een fijne plek waar de
gasten met veel liefde, respect en aandacht
werden verzorgd. Onze moeder kon al binnen
een week terecht en niet veel later mijn
vader ook.”

In de maanden die volgden, waren Gerrit en
Marieke veel in het hospice. “We bouwden
een band op met de medewerkers,” vertelt

Op 22 juli 2021 overleed Ria in het
hospice. “Onze vader was ontroostbaar
en wilde het liefst weer naar huis. Maar
daarvoor was hij te ziek. Onze vader was
metselaar en had hun huis eigenhandig
gebouwd. We haalden hem regelmatig
een dagje op, zodat hij daar toch weer
even kon zijn. Op 8 augustus overleed ook
onze vader. De fanfare speelde met een
klein ensemble op zijn begrafenis, dat was
heel ontroerend.”
Op het moment dat we het gesprek
voeren met Gerrit en Marieke is het
gezin van Marieke druk aan het inpakken.
Binnenkort verhuizen ze namelijk naar hun
droomhuis: het prachtige ouderlijk huis
dat door hun vader is gebouwd en waar ze
met veel warmte en liefde opgroeiden.

DE DRIJFVEREN VAN ONZE
VRIJWILLIGERS
“Alhoewel we veel verschillende vrijwilligers hebben in ons hospice, hebben zij
één ding gemeen; “ze willen graag iets zinvols doen in hun vrije tijd. En daarnaast
hebben ze affiniteit met de laatste levensfase.’’ Ik heb als coördinator vrijwilligers
het genoegen om al deze mensen te ontmoeten en te begeleiden. Tijdens de
kennismaking vraag ik wat de reden is dat ze juist in een hospice vrijwilliger
worden. De drijfveren zijn heel verschillend.”

Er zijn vrijwilligers die dierbaren hebben
verloren. Soms zijn ze op bezoek geweest
bij hun naaste in een hospice. Daar hebben
ze van dichtbij meegemaakt hoe dat is
en willen ook op deze wijze een steentje
bijdragen. Zij willen vanuit belangstelling
voor zingeving en het stervensproces onze
gasten en hun naasten helpen om zo meer
verdieping te vinden. Gepensioneerde
zorgverleners helpen ons ook. Zij missen het
zorgen voor een ander en vinden het fijn om
dat weer te kunnen doen. Gelijktijdig zijn er

ook vrijwilligers die naast hun huidige baan
in de zorg zich voor onze gasten inzetten.
De rust en tijd die we bij Dignitas kunnen
nemen om voor mensen te zorgen, spreekt
hen aan. Er zijn ook veel vrijwilligers zonder
zorgachtergrond, je kunt bij ons alles intern
leren.
Op andere wijze zijn vrijwilligers ook bij ons
werkzaam om van betekenis te zijn. Denk
aan onze tuinvrijwilligers, die onze prachtige
tuin onderhouden. Onze kookvrijwilligers
vinden het fijn om onze gasten te kunnen

verwennen met een lekkere verse
maaltijd. Zij koken bijvoorbeeld graag het
lievelingseten van gasten en maken vaak
de heerlijkste desserts.
Vrijwilligers komen altijd iets brengen
en halen: “ze hopen door hun inzet
iets kleins te kunnen bereiken zoals
een glimlach op iemands gezicht.” Veel
vrijwilligers geven aan dankbaar te zijn
dat ze hier mogen werken en samen met
ons verpleegkundig team bij te mogen
dragen aan de zorg voor onze gasten.
Zij ervaren het als heel bijzonder om zo
nabij onze gasten te mogen komen in
de laatste fase van hun leven. Een fase
waar er zoveel wegvalt en het alleen nog
om wezenlijke zaken gaat. Één van onze
nieuwe vrijwilligers zei onlangs iets heel
moois; ‘’Ik dacht hier te komen werken
om een beetje licht te brengen, maar ik
ga zelf na een dienst helemaal verlicht de
deur uit!”
Wil je ons ook helpen? Je kunt je via onze
website aanmelden.
Yvette Oomen - COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS

GLOEDNIEUWE SMART-TV’S
EN MAGGYBOX
Sinds kort kunnen onze gasten genieten van prachtige beelden met dito geluid
van een Smart-tv met bluetoothbox wanneer zij samen naar een televisieprogramma kijken. Naar de radio luisteren met op de achtergrond de beelden van
een warm haardvuur geeft ook een gezellige sfeer in onze huiskamer.
Ook op elke gastenkamer is een nieuwe
Smart-tv met soundbar geïnstalleerd.
Voor onze gast is het nu gemakkelijk
om via bluetooth allerlei apparaten
te verbinden, zoals bijvoorbeeld een
smartphone of tablet. Het biedt meer
kijk- en luistermogelijkheden, want via
apps zoals Netflix kan er naar films gekeken

worden of via Spotify kan een eigen playlist
worden beluisterd. De investering in deze
multimedia apparaten is mogelijk gemaakt
dankzij Samenloop van Hoop. Gelijktijdig
heeft onze zorgvrijwilliger Maggy een
‘Maggybox’ geschonken. Vooral voor onze
gasten die zelf geen telefoon meer kunnen
vasthouden of het geluid niet goed meer

kunnen horen, is dit ontzettend fijn! Zij
kunnen middels bluetooth dan evengoed
met familieleden bellen en via de box een
stem horen alsof diegene in de kamer is.
Paola Lisman - OFFICEMANAGER
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