
Beste vrienden van het Johannes Hospitium
Het is al enige tijd geleden dat ik in de gelegenheid was om u namens de Stichting
Vrienden van het Johannes Hospitium te berichten over de activiteiten van onze stichting.
Zoals u misschien weet vult de Stichting Vrienden eventuele tekorten van het hospice 
aan. Kosten die niet door de verzekering worden vergoed. Gelukkig waren in de
afgelopen jaren hiervoor geen grote bedragen nodig. Alleen het onbetaalde bed (de eigen 
bijdragen die niet opgebracht kunnen worden door de bewoner) baart ons soms zorgen.

De gebouwen, die door de Stichting Vrienden worden beheerd, hebben veel van de stichting 
gevraagd. Vanwege de regelgeving op het gebied van de veiligheid en het feit dat het
hospice gehuisvest is in een gebouw uit 1985 waren er diverse kostbare aanpassingen,
die geen uitstel verdroegen, noodzakelijk. Daarom zijn o.a. vanwege lekkage de koepels
vervangen in de afgelopen weken. Na veel overleg en extra bijdragen hebben we bereikt 
dat de lichtinval behouden is gebleven, licht waar ons huis om bekend staat. 
Voor het komend jaar staan er ook weer diverse aanpassingen op het programma, o.a. 
het schilderen van de kamers, vernieuwingen op het gebied van de elektriciteit en nieuwe 
vloerbedekking in het huis.

Al meer dan twintig jaar ondersteunt u ons hospice waarvoor wij u er zeer erkentelijk zijn. 
Wij hopen ook de komende jaren, met de inzet van al onze professionals en vrijwilligers en 
met uw steun de liefdevolle zorg aan hen die in hun laatste levensfase bij ons verblijven, te 
kunnen blijven geven ondanks dat de overheid steeds minder geld beschikbaar stelt voor 
de palliatieve zorg.

Rob Kerkhoven, voorzitter Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium 
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Oproep
Vrijwilligers gezocht:
voor de zorg, als kok en in de 
huishouding.

Wil je er meer over weten, 
neem contact met
coordinatorvrijwilligers@
johanneshospitium.nl

We wachten met open armen 
op je!

Dankbaar
Het Johannes Hospitium vervult een belangrijke rol in De Ronde Venen. Al meer dan twintig jaar is het 
hospice een niet meer weg te denken instelling voor palliatieve zorg. Bewoners - in de laatste fase van 
hun leven - voelen zich snel thuis in deze warme omgeving. Er is tijd en aandacht voor hen en voor
diegenen die hun nastaan. Dat kan dankzij toegewijde medewerkers. Zowel de vaste staf als de vele
vrijwilligers hebben gekozen voor dit bijzondere werk, dat veel voldoening geeft. 
Dat kan ook dankzij de vele bijdragen van begunstigers, die er voor zorgen dat extra’s mogelijk zijn,
zoals b.v. een fijne eigen kamer met het nodige comfort en een mooie, goed onderhouden tuin.
Wij zijn onze begunstigers dankbaar voor hun bijdragen. U zorgt er mede voor dat ongeveer zeventig 
bewoners per jaar een goede laatste periode hebben en een waardige afronding van hun leven. 

Klaas Dirk Bruintjes, voorzitter Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen



Bij deze nieuwsbrief is een acceptgiro gevoegd, waarmee u uw 
donatie aan het hospice kunt overmaken. Daarnaast zijn er ook 
andere mogelijkheden waardoor uw zeer welkome gift of donatie  
bij ons terechtkomt.

Een gift zelf overmaken
U kunt zelf een gift overmaken aan het hospice. Op de voorkant 
staat het rekeningnummer vermeld.

Schenken met optimaal belastingvoordeel
- overeenkomst periodieke gift
Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer nodig een notaris in te 
schakelen om een periodieke gift vast te leggen. Hiervoor zijn in 
het hospice op aanvraag formulieren beschikbaar. Ook staat de 
procedure voor deze mogelijkheid van schenken op de website te 
lezen onder het kopje Steun ons.

Heeft u iets te vieren en weet u geen cadeau
omdat u alles al heeft?
Geef het hospice uw cadeau! Organiseert u binnenkort een feest
ter gelegenheid  van b.v. een jubileum, verjaardag of bruiloft en 
draagt u het Johannes Hospitium een warm hart toe? U kunt uw 
gasten een bijdrage vragen voor het hospice. 

Wilt u iets concreets schenken?
Het hospice is deels afhankelijk van donaties, maar er zijn ook 
bedrijven of particulieren die ons steunen, zoals de plaatselijke 
supermarkt, waar we elke week een kar vol bloemen op
kunnen komen halen; een bloemenkweker die ook regelmatig
met bloemen voor onze deur staat en de plaatselijke bakker die
het brood levert voor onze bewoners. In overleg met ons hoort u 
over de mogelijkheden.

Voor meer informatie over schenken aan het hospice kunt u 
contact opnemen met Amanda Vianen, penningmeester van de 
Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium tel. 06 - 270 456 03.

Een schenking aan het
Johannes Hospitium?

Grote en kleine giften,
allemaal even welkom

• De Golfclub Veldzijde maakte € 1.350,- over.

• Het STAGfonds Stichtse Vecht hielp ons met de nota’s voor ‘het   
 onbetaalde bed’ ten bedrage van ruim € 5.300,-. 

• De Goede Doelen Bingo, georganiseerd door het Veenweidebad,   
 bracht het mooie bedrag van ruim € 1.400,- op.

• Op de rekening van de Vrienden kwamen er aan giften van
 particulieren over 2019 € 15.346,- en van kerken € 1.245,79 binnen.

• Ook kwamen  er in grote en kleine bedragen nog eens € 20.000,-
 aan giften binnen.

• De Lions Vinkeveen-Waverveen en Scholten B.V. schonken een AED.

• Er werden planten en bloemen aan de deur afgeleverd door de firma
 Zwarts en door Scouting Jan van Speijk en karren bloemen die we   
 elke week kunnen halen bij onze overbuurman de Jumbo. 

• Voor het brood van bakker De Kruif voor onze bewoners zijn we ook   
 dankbaar.

En zo zijn er nog velen, particulieren of bedrijven, die ons hospice een 
warm hart toedragen in woord en gebaar.

Trots op onze zorg!
Na het uitkomen van de Nieuwsbrief 2018 heeft in het najaar een audit 
plaatsgehad. Dit onderzoek werd gehouden door het Kwaliteitsinstituut 
Perspekt en heeft tot doel het hospice ‘door te lichten’ op verschillende 
aspecten van de zorg om op deze wijze de kwaliteit van de zorg hoog te 
houden en waar nodig te verbeteren. Deels gebeurt dit door het
doornemen van alles wat beschreven staat in procedures en proto-
collen in het Handboek en daarnaast wordt gesproken met bestuurders, 
verpleegkundigen, vrijwilligers, bewoners en hun naasten. 

Zo’n audit vergt een intensieve voorbereiding van veel medewerkers. 
Maar het resultaat van deze inspanningen mocht er zijn want het
Kwaliteitskeurmerk Prezo kon opnieuw vernieuwd worden en hangt als 
bewijs daarvan in de gang van het hospice, voor een ieder te zien.



  

Bij diverse gelegenheden presenteert het Johannes Hospitium zich. Zoals dit 
jaar stonden we weer op de jaarlijkse najaarsmarkt in Wilnis. Hier konden we 
de bezoekers aan onze stand een fleurige (ons geschonken) gerbera met groet 
uitreiken; ook op de vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis van Mijdrecht waren 
we present om vrijwilligers ‘te werven’ en op de onlangs gehouden Beursvloer 
probeerden we een match te maken.

En we waren er niet voor niets. Verschillende nieuwe vrijwilligers worden op dit 
moment al ingewerkt en op de Beursvloer zijn meerdere matches gemaakt, 
zoals schilderwerk en ook wordt er binnenkort geklust in ons huis. Wij zijn blij 
dat het Johannes Hospitium nog steeds een begrip is in de regio.    

Elk jaar is er een dag waarop de vrijwilligers van ons hospice in het zonnetje 
worden gezet.  Zo’n 80 vrijwilligers togen op 10 juli jl. naar Restaurant Bon aan 
de Winkeldijk in Vinkeveen. De weergoden waren ons dit jaar niet erg gunstig 
gezind, want binnen de kortste keren viel het water met bakken uit de lucht. Maar 
ondanks dat zat de sfeer er goed in. Helemaal toen er  door het team van Bon een 
heerlijke lunch werd geserveerd!

Vervolgens stonden er buitenactiviteiten gepland, die, na overleg met de 
organisatoren, toch zijn doorgegaan. Paraplus, regenjacks, zelfs vuilniszakken 
kwamen tevoorschijn om de geplande wandeling en vaartocht en de Jeu de
Boules competitie door te laten gaan. Ondanks de regen en soms glibberige 
paden genoot men volop van de prachtige natuur die er op en rondom de
Vinkeveense plassen te vinden is. 

De dag werd afgesloten met een gezellige pub quiz onder het genot van een 
hapje en drankje 

Al met al een dag die weer eens de verbondenheid toont van vrijwilligers en
medewerkers die het hele jaar door proberen liefdevolle zorg en aandacht te 
geven aan de bewoners van het hospice

Het hospice timmert aan de weg

Uit ons ‘Bedank-boekje’
in de Stilteruimte!

“Via dit berichtje wil ik iedereen
bedanken voor de ontzettende goede zorg

die mijn echtgenote heeft ontvangen
in de vijf laatste levensdagen

die zij hier heeft doorgebracht.
De liefdevolle opvang

en respectvolle behandeling heeft
niet alleen mij maar ook de kinderen

en kleinkinderen goed gedaan.”

“Alle medewerkers en vrijwilligers
heel hartelijk dank.”

“Zo mooi, zo rustig, zo zorgzaam.
Bedankt dat mijn vriend

hier zo goed is verzorgd.”

“Mijn opa heeft het hier
zo fijn gehad.”

“Dank, dank, dank voor de warme
en liefdevolle verzorging voor

mijn tante, aan alle vrijwilligers
en het zorgteam.”

Vrijwilligersdag in de regen



De veranderingen in de zorg hebben ingrijpende gevolgen voor onze 
samenleving. We worden ouder met een steeds groter wordende 
zorgbehoefte, maar tegelijkertijd zien we dat de zorg voor ouderen 
steeds schaarser wordt. Dit komt onder andere door de
bezuinigingen, waardoor verzorgingshuizen zijn gesloten en er een 
groot personeelstekort is ontstaan in de zorg.

Deze problemen zorgen ervoor dat de doorstroom in de zorg in
Nederland stagneert. Dit merken wij ook in het hospice. De
verzorgingshuizen zijn er niet meer, verpleeghuizen zitten, mede 
daardoor, vol en de thuiszorg heeft onvoldoende personeel. Wanneer 
het tot een opname in het ziekenhuis komt en de eerste zorg is daar 
geleverd, blijkt ook dat het ziekenhuis de opvolgende zorg niet kan 
regelen. Het gevolg is dat veel bedden in het ziekenhuis vol liggen 
met patiënten die in een andere setting  zorg zouden moeten krijgen.
Voor de hospices in ons land heeft dit ook gevolgen, zo ook in Wilnis. 
Het is soms moeilijk om te bepalen of iemand erg ziek is en daardoor 
snel gaat overlijden of dat er een tekort is aan (zelf) zorg. Daardoor 
verblijven onze bewoners soms een langere tijd in het hospice en 
kunnen mensen waarvoor de zorg bedoeld is, niet worden
opgenomen. Ook moeten we soms naar een andere vorm van zorg 
zoeken voor onze bewoners. Dit geeft soms onrust voor onze
bewoners en hun  naasten.

Al deze ontwikkelingen houden ons bezig en we blijven die op de voet 
volgen. Desondanks proberen wij met elkaar de bij ons aangemelde 
bewoner, indien er op dat moment geen wachtlijst is, op te nemen. 
Na 21 jaar zal er zeker niets gaan veranderen aan onze mooie
liefdevolle zorg en we hopen deze nog lang te kunnen blijven bieden.

Wilma Weidgraaf, algemeen coördinator

Digitale Nieuwsbrief

Om de kosten te beperken willen we onze nieuwsbrief
bij voorkeur per e-mail gaan verzenden. Dat spaart
het milieu en kosten. Als u deze nieuwsbrief per post
ontvangt en u ons een mailtje stuurt, krijgt u de
volgende nieuwsbrief digitaal:
info@johanneshospitium.nl o.v.v. digitale nieuwsbrief.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Maatschappelijke veranderingen
in onze mooie zorg

Nieuwe website

Afgelopen zomer heeft het Johannes Hospitium haar
vernieuwde website in gebruik genomen, overzichtelijk
en eenvoudig in gebruik voor degenen die iets willen
weten over onze zorg, de mogelijkheden om te doneren
of overwegen vrijwilliger te worden. Neem voor wat u
nog meer wilt weten over het hospice een kijkje op
www.johanneshospitium.nl


