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Zij aan zij

 Hoewel ik inmiddels weet, dat je stevig kunt bou-
wen op vrijwilligers, blijft deze toewijding ver-
rassen. Zonder verzoek om compensatie staan 

ze er. Het is duidelijk dat vrijwilligers waardevol zijn, 
omdat deze kwaliteit van zorg anders onbetaalbaar is. 
Maar ik geloof, dat er een andere toegevoegde waar-
de in vrijwilligerswerk ligt opgeslagen, puur door het 
feit dat het vrijwillig is. De onbaatzuchtige bereidheid 
waarmee zij tijd en aandacht schenken creëert name-
lijk een gemoedelijke sfeer, die in betaalde vorm moei-
lijk te evenaren is en misschien zelfs zou wegvallen. 
Een sfeer, waarin het hart van onze gasten tot rust kan 
komen. Een familielid omschreef het als volgt:
“Eindelijk kon zij het lijden loslaten en zich zorgenvrij 
overgeven aan het laatste deel van haar leven. Ik voelde 
zoveel warmte hier en onbaatzuchtige betrokkenheid. 
Mijn dankbaarheid is onmetelijk. Voor altijd herinner ik 
me de mooiste laatste dagen, die mams zich heeft mogen 
voorstellen.’’ 
Nu, dertig jaar na de start in Nederland, staat Hospice-
zorg volop in de belangstelling. Minister de Jonge zei 
op het VPTZ congres afgelopen 10 oktober: “Misschien 
moeten we in de reguliere zorg heel veel meer leren 
van de Hospicezorg. De verhouding van vrijwilligers 
en professionals is geen ondergeschikte verhouding, 

maar een nevengeschikte. Misschien moeten we het 
ongereguleerde een beetje koesteren”. 
In drie zinnen zei hij veel. Hoewel je zou kunnen den-
ken dat hij kritiek heeft op de reguliere zorg, denk ik 
dat hij iets anders vertelt. Namelijk, dat vrijwilligers 
intrinsieke waarde hebben NAAST professionele zorg. 
En dat we in plaats van Hospices onderhevig te maken 
aan regels en protocollen, zoals sommige stemmen 
fluisteren, we juist andersom moeten denken: laat de  
kwaliteit van de Hospice werkwijze inspireren om de 
tijdrovende regulering in zorgorganisaties te verlagen. 
Met de aanstormende vergrijzing zullen we alle zeilen 
bij moeten zetten om onze kwetsbare medemensen te 
verzorgen. De noodzaak van vrijwilligerswerk zal toe-
nemen. En er komen vast ook technologische oplos-
singen om de zorgvraag op te vangen, onder andere in 
de vorm van robotica. Ik verheug me daarop. Ik wil op 

mijn oude dag best verzorgd 
worden door een gemoedelijk 
robotje. Maar het liefst heb ik 
een van onze vrijwilligers aan 
mijn bed, zij aan zij met een 
professional. 

Met warme groet,
Pauline Jäger, directeur

Om kwart voor zeven in de ochtend rinkelt mijn 

telefoon. Het is de nachtverpleegkundige met een 

organisatorisch alarmbericht. De vrijwilliger, die 

om zeven uur de dienst van haar zou overnemen, is 

ziek en kan niet komen. Om tien voor zeven stuur 

ik een “Help!” app naar alle zorgvrijwilligers. Bin-

nen vijf minuten reageert vrijwilliger Mariëtte: “Ik 

kan er om kwart over zeven zijn.” Ze hoopt wel, dat 

iemand haar snel kan aflossen. Vrijwilliger Ellen 

appt daarop: “Ik kan het om kwart over acht van 

Mariëtte overnemen.” En zo geschiedde.

Beste Donateurs, Hospice-wijkteam, 
wijk- en transferverpleegkundigen en artsen,

Heel hartelijk dank, dat u ook in 2019 naast 
onze vrijwilligers heeft gestaan in de zorg 
voor terminaal zieke mensen.

We wensen u een fijne Kerst en een mooi 2020!
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Onder die bezoekers ook de initiatiefnemers van het Haar-
lems Hospice in 1989. Broeder Edmund, met zijn zwakke 
gezondheid in een rolstoel, die werd voortgeduwd door 
Broeder Savio. Ze kregen natuurlijk een ereplaats en wer-
den na afloop door de directie met een speciaal dank-
woord in de schijnwerpers gezet.

Na de ontvangst met koffie en wat lekkers opende Joop 
Peters, voorzitter van het stichtingsbestuur, de middag in 
de goed gevulde Kleine Zaal. De daarop volgende talk-
show werd voorafgegaan door een optreden van Erik van 
Muiswinkel, die een lied van Jules de Korte zong. In de 
talkshow kwamen vrijwilligers, directie en coördinatie, 
huisarts en verpleging en familie van gasten in een De 
Wereld Draait Door-achtige ambiance aan het woord. 
Onderbroken door de film ‘mantelzorg bij mensen thuis’ 
en een mini-conference van Erik van Muiswinkel namen 
Johan Tempelaar en Jaap Sluis de interviews af.
De uitsmijter werd verzorgd door entertainer Willem 
Gunneman, die de mensen versteld liet staan met lied-

jes waarin de onderwerpen die zojuist waren besproken 
werden samengevat. Na het dankwoord van Pauline Jä-
ger kon iedereen in de foyer met een drankje genieten 
van een prachtige foto-expositie over vrijwilligerswerk 
én van de onverwachte ‘flashmob’ van het Haarlems Ge-
mengd Koor, dat Händels Halleluja op indringende wijze 
vertolkte. 

Het was een bruisend jubileumfeest, dat vele positieve 
reacties opriep en waaruit bleek dat de aanwezigen 
daadwerkelijk een ‘Betere kijk op het Hospice’ hadden 
gekregen. Een mooi, soms emotioneel jubileum, waar 
het respect en de liefde voor het werk van het Hospice 
nadrukkelijk naar voren kwamen. Dat moet Broeder Ed-
mund beslist hebben gevoeld en gewaardeerd. Hij stierf 
8 dagen later in de wetenschap dat zijn ‘kind’ goed te-
recht is gekomen.

Pim Kik, PR-groep

jaar Hospice Haarlem
FEESTELIJKE JUBILEUMVIERING 30 JAAR HOSPICE HAARLEM EN OMSTREKEN

27 mei jl. was het zover. Samen met ruim 400 (oud-) vrijwilligers, donateurs, professionele 
collega’s, familieleden, burgemeesters, wethouders en inwoners van Haarlem e.o. die ons 
nog niet zo goed kenden, vierden wij ons 30 jarig bestaan in de Philharmonie.

REACTIES OP HET 
JUBILEUMFEEST

Erik van Muiswinkel

Willem Gunneman

Alle geïnterviewden op het podium.

Vrijwilligers Frans, Ingeborg en Patty geïnterviewd.

Volle bak!

Wat was het een fan-
tastische viering; ik heb 
genoten van de hele 
entourage, de inter-
views op de bank, de 
– onverwachte - inter-
views in de zaal en het 
mooie dankwoord van 
Pauline. Alles bij elkaar 
gaf zo’n mooi beeld, het 
kwam inhoudelijk goed, 
ontspannen en warm 
over. Het vervulde mij 
met trots onderdeel te 
mogen zijn van “deze 
club”.

Het is jullie zeker 
gelukt om een ex-
tra inkijkje te geven 
in het werk van het 
Hospice. De film 
over ‘Aanvullende 
mantelzorg thuis’ 
vond ik ook heel 
mooi en zo duide-
lijk! De persoonlijke 
verhalen gaven 
meerdere keren 
een kippenvelmo-
ment. 

Heel goed ingevuld met humor, veel waardering voor 
alle medewerkers en mooie verhalen van betrokkenen. 
Het blijft heel bijzonder om de saamhorigheid onder de 
medewerkers te ervaren; ik kon dit, als niet-vrijwilliger, 

goed van een afstandje aanschouwen.

In het begin vond ik het 
emotioneel best zwaar 
en kwamen er tranen, 
maar we hebben ook 
keihard gelachen. Wat 
een warmte, liefde, 
dankbaarheid en passie 
voor het vak passeer-
den de revue. Ook ge-
weldig hoe de broeders 
Edmund en Savio in 
het zonnetje werden 
gezet. Aan hen hebben 
we allemaal heel veel te 
danken.  

Wat een geweldig 
feest mochten we 

vieren!! Alle lof voor al 
degenen die hieraan hebben 

meegewerkt. Er was een 
vloeiende lijn in de 
presentaties en de 

gesprekken gaven een 
levendig beeld van 

ons werk. 
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Na het overlijden van hun zoontje aan wiegendood von-
den Pieter Sluis en zijn vrouw in Elisabeth Kübler-Ross 
degene, die begreep waar zij na zijn overlijden doorheen 
waren gegaan. Het bijwonen van haar eerste lezing in 
Nederland in 1980 en het volgen van haar workshops 
zorgde voor een keerpunt in hun kijk op het leven. En 
het zorgde uiteindelijk voor de oprichting van het eerste 
Bijna Thuis Huis in Nederland in 1989.

Binnen een jaar volgde het tweede huis en wel in Haar-
lem. Pieter Sluis had in de Elisabeth Kübler-Ross Stichting 
contact met Belinde Thöne. Zij is de initiatiefneemster 
geweest tot het Bijna Thuis Huis in Haarlem. Onder de 
Haarlemmers die zij kende via de EKR-Stichting bevond 
zich o.a. Broeder Edmund van de Broeders Penitenten. 
Deze congregatie stelde om niet de benedenverdieping 
van hun huis in de Gierstraat beschikbaar voor het Haar-
lemse Bijna Thuis Huis. 

Pieter vindt het geweldig, dat de vrijwillige terminale 
zorg zo aangeslagen is. Je kunt nu overal terecht, het is 
veel meer algemeen bekend. “Je kunt met vrijwilligers zó 
veel meer doen, zo veel meer liefdevolle zorg geven. Er 
zijn minder regels, minder kaders, minder protocollen. 

Toen Pieter Sluis 30 jaar geleden samen met 
anderen het eerste Bijna Thuis Huis van Ne-
derland in Nieuwkoop oprichtte kon hij niet 
bevroeden, dat het er in 2019 meer dan 165 
zouden zijn. 

Pieter Sluis, 30 jaar later
STICHTER EERSTE NEDERLANDSE BIJNA THUIS HUIS

Alle tijd die daarvoor nodig is kan naar de aandacht voor 
de gasten gaan”. Pieter maakt zich zorgen over de in deze 
tijd weer toenemende regelgeving. Het ziet er naar uit 
dat er in de maatschappij weer meer angst bestaat voor 
het handelen zonder regels, zonder protocollen. 
“De professionele zorg heeft te weinig aandacht voor het 
werk van vrijwilligers. Zij vinden dat zorg hun ‘pakkie-aan’ 
is, want zij zijn er voor opgeleid. En daar zit ‘m nou het 
probleem..”

“Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik het precies 
net zo doen als dertig jaar geleden. Alleen zou ik nóg 
nadrukkelijker de regelgevers er buiten houden. De be-
trokkenheid van vrijwilligers loopt gevaar bij de toename 
van regelgeving. Mensen kunnen er door afhaken. En dat 
terwijl tijd, aandacht, contact, liefdevolle zorg het aller-
belangrijkste is in de laatste fase van een leven. Daar is in 
de professionele zorg geen tijd voor en het is precies de 
kracht van de vrijwillige terminale zorg. Het is zo wezen-
lijk om bij de dood aanwezig te durven zijn.”

Anja Roelofs, PR-groep

‘Je kunt met v rijwilligers zo veel 
meer liefdevolle zorg geven’

In gesprek met de kleindochters 
van Pieter Jacob Freni
BOUWER EN EERSTE EIGENAAR VAN ZUIDERHOUTLAAN 10

In dit jaar waarin ons Hospice jubileert, ju-
bileert ook ons Hospicepand. In april 2015 
werd het nieuwe Hospice Huis aan de Zui-
derhoutlaan 10 feestelijk geopend. Anne-
beth Prins-Freni was een van de velen, die 
het huis graag van binnen wilde bekijken. 
Ze zou net weggaan toen ze een gesprek 
tussen Ad van de Nes, de toenmalige voor-
zitter, en een andere bezoeker opving over 
de geschiedenis van het huis. Het floepte er 
zomaar uit: ‘Dit huis is van mijn grootvader 
geweest; hij heeft het zelf in 1919 gebouwd. 
Ik heb zelfs de bouwtekening nog!’ Van-
daag, honderd jaar na de bouw, praten we 
met Annebeth en haar zus Maartje. 

Annebeth: ‘En toen werd de afspraak snel gemaakt. Ik 
zou de bouwtekening opzoeken en deze komen laten 
zien. Maar dat duurde wel even. Waar lag dat ding ook 
weer? Hij zat toch in een koker? Pas enkele maanden 
terug kwam de tekening tevoorschijn. Hij lag op zolder, 
in een enveloppe in een van de verhuiskisten van onze 
overleden ouders. ’ Ze heeft hem samen met Maartje ge-
schonken aan het Hospice en nu hangt hij prachtig inge-
lijst in een van de kamers van het huis. 

Maar het verhaal van hun grootvader en het huis intri-
geerde hen beiden. Grootvader Freni is in 1866 gebo-
ren en getuigde al vroeg van ondernemingszin. In 1888 

werd hem ‘handlichting verleend tot het drijven van nee-
ring en handel’. Kennelijk was je in die tijd met 21 jaar nog 
minderjarig, want de kantonrechter moest er met een 
beschikking aan te pas komen. Vanaf 1894 heeft hij zelfs 
zakelijke contacten met de Sultan van Sumatra. Daarna 
bracht hij het snel tot directeur van de N.V. Maassluissche 
Gasfabriek, trouwde met Maartje Doelman en kreeg drie 
kinderen waarvan de jongste, Piet, de vader werd van An-
nebeth en Maartje. 

Pieter Jacob Freni 
moet toch goed 
in de slappe was 
hebben gezeten 
om zo’n prachtig 
huis te kunnen (la-
ten) bouwen. En 
hij had huisper-
soneel, getuige 
de advertenties 
in het Haarlems 
dagblad uit die 
jaren. Dus wat is er gebeurd dat hij het al zo snel moest 
verkopen? Hij heeft er slechts drie jaar gewoond met zijn 
gezin en verhuisde toen naar een kleiner pand aan het 
Oranjeplein. 

Maartje vindt het een mooie gedachte, dat dit huis nu 
een Hospice herbergt. ‘Het is zo prachtig ingericht en 
je voelt je direct bij binnenkomst zo welkom.’ Annebeth 
beaamt dit. Als verpleegkundige in de (Geleerden-)wijk 
in Heemstede wijst zij cliënten geregeld op het bestaan 
van het Hospice. Als een cliënt hier dan inderdaad wordt 
opgenomen komt ze graag nog even op bezoek om te 
horen hoe het met hem of haar gaat. 

Anne de Wit-Zuidema en Pim Kik, PR-groep

‘Pand Hospice 100 jaar oud!’

De zussen Freni weerspiegeld 
in de bouwtekening.

Pieter Sluis anno 2019.

Pieter Sluis en Elisabeth Kübler-Ross, jaren '80.

'1919: grootouders van Maartje en 
Annebeth met hun vader (5 jaar) in 

de erker van Zuiderhoutlaan 10'.
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– IN MEMORIAM –
Broeder Edmund

J.A. Gijsbers

* 25 oktober 1927    † 4 juni 2019

Op 4 juni, een week na de jubileum 
bijeenkomst, is broeder Edmund rustig 

gestorven. Broeder Savio vertelde: “Met de 
jubileumbijeenkomst hebben jullie hem 

een gelukkige weg naar de hemel bezorgd.” 
Broeder Edmund heeft veel betekend voor het 

Hospice. Wij zullen hem in dankbaarheid en 
met een warme plek in het 

hart herinneren.

Tuinhuis 
Hospice 
Deze zomer is de tuin van het Hospice verrijkt met een 
tuinhuis. Soms hebben wij veel mensen in het Hos-
pice en al langere tijd leefde de wens om extra ruimte 
te hebben, waar gasten en familie zich kunnen terug 
trekken en vertoeven. Dankzij de inzet van vrijwilligers 
Inge en Mariette overtreft het tuinhuis alle verwach-
tingen. Het is knus, rustgevend en laat de tuin weer 
van een andere kant zien. De kapschuur past in de 
omgeving en het lijkt alsof het er altijd heeft horen te 
staan. Het huis kon er komen dankzij een gulle dona-
teur en de inrichting dankzij de succesvolle boeken-
actie van Boekhandel Blokker. We zijn er zeer blij mee.

Op 9 oktober jl. vond er in theater De Flint in 
Amersfoort een groot VPTZ-congres plaats, 
waar in aanwezigheid van Koningin Maxima 
de VPTZ-award met als thema “Vrijwilligers 
vinden, binden en boeien” werd uitgereikt. 
Ons Hospice behoorde van alle 23 deelne-
mende organisaties tot de drie genomineer-
den. De hoofdprijs ging naar Den Haag, maar 
wat hebben we genoten van alle voorberei-
dingen, het congres en wat waren we blij met 
de film, waarin onze organisatie door vrijwil-
liger Katinka op zeer positieve wijze aan het 
congres-publiek werd voorgesteld. Tenslotte 
gingen twee van onze vrijwilligers in de pauze 
in gesprek met minister Hugo de Jonge en 
Koningin Maxima. Als genomineerde organi-
satie mochten we een prachtig beeldje in ont-
vangst nemen. U zult begrijpen hoe trots we 
zijn op onze organisatie en onze vrijwilligers!

VPTZ-award Prijs de 
Vrijwilliger 2019

Hospice Haarlem 
in VWS campagne
Afgelopen zomer lanceerde het ministerie van VWS een cam-
pagne over palliatieve zorg. Hospice Haarlem e.o. werkte daar-
aan mee, o.a. met interviews met onze vrijwilligers, verpleeg-
kundige en huis-huisarts. Eind september zijn wij opnieuw 
benaderd. Dit keer wilde men Hospice vrijwilligerswerk in beeld 
brengen. Wij vinden het belangrijk dat mensen een goed beeld 
krijgen van vrijwilligers in Hospices en hebben onze medewer-
king volmondig toegezegd. Ingrid is tijdens haar werk in ons 
Hospice gefilmd.  Zij staat ‘model’ voor alle prachtige vrijwilli-
gers in Nederland. Ook verpleegkundige Judith komt in beeld. 
De film is bijzonder mooi geworden. U kunt de interviews lezen 
en de film bewonderen op: www.overpalliatievezorg.nl
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Proost op het nieuwe tuinhuis!
Broeder Edmund en broeder Savio.

Eke en Yvonne naast Koningin Maxima.

Ingrid en Judith verzorgen gast in VWS film.

Katinka in film genomineerden.

Vrijwilligers Joke 
en Henk in gesprek 
met de Koningin.



Hoe kunt u ons helpen?
Spreekt het werk van het Hospice u aan en wilt u ons  
ondersteunen? U zou ons er geweldig mee helpen! 
• U kunt zich opgeven als donateur van de Stichting.

• U kunt ons eenmalig een schenking doen

• U kunt ons periodiek een schenking doen

• U kunt een legaat opstellen

Alle donaties, giften, schenkingen en legaten zijn van harte welkom  
op NL22 ABNA 0560199996 t.n.v. Stichting Steunfonds Hospice Groep 
Haarlem e.o. 

Omdat onze Stichting een ANBI-status heeft zijn uw giften onder voorwaarden 
aftrekbaar van de belasting. Voor meer informatie kunt u terecht op 
onze website: www.hospicehaarlemeo.nl

We staan u ook heel graag persoonlijk te woord. Aarzel niet om ons te bellen  
op telefoonnummer 023-3034343 of een mail te sturen naar 
administratie@hospicehaarlemeo.nl

CONTACT

Bijna Thuis Huis Haarlem
Zuiderhoutlaan 10
2012 PJ Haarlem

Telefoon coördinatie: 
(023) 303 43 43  
(023) 303 43 45
De coördinatie is op deze nummers 
te bereiken tijdens kantooruren. 
Indien u een dringende vraag heeft 
kunt u ons ook ’s avonds en in het 
weekend op deze nummers 
bereiken.

Telefoon begane grond: 
(023) 303 43 41
Telefoon 1e verdieping: 
(023) 303 43 42

Website www.hospicehaarlemeo.nl
E-mail info@hospicehaarlemeo.nl

De stichting heeft een ANBI status

KvK nummer 41224742

COLOFON

Redactie
Pauline Jäger, Anja Roelofs,  
Anne de Wit Zuidema, Pim Kik

Vormgeving
Storm en Vorm

Druk
Damen Grafia

Wilt u zich aan- of afmelden voor 
deze Nieuwsbrief of wilt u hem 
elektronisch ontvangen? Dat kan 
heel eenvoudig met een e-mail naar: 
administratie@hospicehaarlemeo.nl


