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Van de redactie
Is het echt zo, of is het schijn?
Dat het einde van het jaar veel drukker
is dan het begin?
Het klinkt misschien tegenstrijdig voor
een organisatie die zich bezig houdt met
het levenseinde, met loslaten, met rust
en sereniteit, maar Issoria maakt enorm
drukke tijden mee.
Er gebeuren veel mooie dingen.
De lancering van het boek ‘Leven in het
zicht van de dood’, over de taal van het
sterven, van coördinator Jacinta van
Harteveld was een groot succes. Wat
was het een sfeervolle boekpresentatie,
met levendige praktijkverhalen. Niet
alleen van Jacinta zelf, maar ook van
Klaaske Tuma, wiens bijdrage in dit blad
terug te vinden is. De eerste oplage is
inmiddels uitverkocht en de tweede
druk komt er aan. Het boek is niet alleen
in de boekhandel, maar ook via Issoria
te koop.
Het symposium, ‘Leven in het zicht
van de dood’, bedoeld voor mensen die
in de palliatieve zorgsector werkzaam
zijn, werd erg ook enorm gewaardeerd.
Omdat zowel de boekpresentatie als
het symposium zo druk bezocht en ook
zeer positief beoordeeld werden, hebben
we besloten om op zaterdagmiddag 19
januari een extra bijeenkomst te organiseren voor overige geïnteresseerden. Per
slot komen we allemaal in aanraking
met de dood en kunnen we heel veel
van elkaar leren.
En wij, vrijwilligers, verpleegkundigen,
hulpverleners en coördinatoren van Issoria, moeten ook iets loslaten, namelijk
onze vertrouwde plek aan de Plantage.
Ook naasten van bij Issoria overleden
gasten geven aan het moeilijk te vinden
dat we daar weg gaan. Het is een plek
met heel veel herinneringen.
We zullen het allemaal missen, maar
weten ook dat er iets prachtigs voor in
de plaats komt. Een heerlijk ruim huis,
waar we in ons lustrumjaar 2013 met
vernieuwde energie van start kunnen
gaan.
Wij wensen u allemaal het beste toe
voor het nieuwe jaar.
Einde verhaal, begin van een nieuw...
Lideke Van Gool

In dit nummer
Van de redactie, in dit nummer

2

Issoria gaat verhuizen

3

Partir c’est mourir un peu - in gesprek met de buren -

4

De fantastische 1000-euroclub - zet uw fantasie aan het werk -

5

Hoe doen ze dat bij Issoria? - vrijwilligers gezocht -

6

Interview gast - Catherine v. Belzen -

7

Einde verhaal - ervaringen uit de praktijk -

8, 9, 10

Themabijeenkomst 19 januari - Leven in het zicht van de dood -

10

Ik herinner mij - Bart Vink -

11

Column J. Pennings

11

Hoe blijf je geïnspireerd? - in gesprek met medewerkers -

12, 13

Nieuwsflitsen en Uitgelicht

14

Praktische informatie over Issoria

15

Stichting Vrienden van Issoria

16

FOTOGRAFIE
Omslagfoto: Johan Bäckes (Klaaske Tuma spreekt bij boekpresentatie)
Overige foto’s: Lideke Van Gool (pagina 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16),
Hans van der Graaf (pagina 4), Maarten van Rooij (pagina 2, 3, 11), Klaaske Tuma,
familie Tuma (pagina 8, 9, 10), Familie Vink (pagina 11)
Met dank voor de foto’s aan: Stock.XCHNG (sxc.hu) op pagina 5, 14 en 16

Voor medewerkers,
buurtbewoners en
pers was er open dag
op 15 september 2012
met presentaties en
rondleidingen.

nieuw pand

Een groep
medewerkers
in de tuin

Over leven en loslaten
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Issoria gaat verhuizen
Op 1 november was het zover, de koopakte van Burggravenlaan 11
passeerde bij notaris TeekensKarstens in Leiden. Daarna is de zo
geheten omgevingsvergunning -voor sloop, bouw, en sanering- door
de gemeente in behandeling genomen. Op het moment dat u dit leest
worden de eerste sloopwerkzaamheden verricht. De komende maan
den wordt er dus druk verbouwd.
door MAARTEN VAN ROOIJ

O

nder andere zeven gastenkamers worden er gemaakt. Voor
de zomer 2013 moet het klaar
zijn en dan verhuist Hospice Issoria!

Geen groei mogelijk aan de
Plantage
In acht jaar tijd groeiden we langzamerhand uit het pand aan de Plantage. De
moderne tijd stelt nieuwe eisen, zoals eigen sanitair op de gastenkamers en meer
privé ontvangstruimte voor familie.
Door de vergrijzing, kleinere gezinnen
en minder mantelzorg, verwachten we
meer gasten en willen we wachtlijsten
zoveel mogelijk voorkomen. Verdere
aanpassing van het pand aan de Plantage
was niet mogelijk, dus werd besloten uit
te kijken naar een groter pand.

Prachtig gelegen in het
centrum van Leiden
Na een lange zoektocht werd het pand
aan de Burggravenlaan gevonden.
Vlakbij het centrum, met een prachtige
tuin rondom het huis. Een gemeentelijk
monument. Met voldoende ruimte om
zeven gastenkamers te realiseren met
ieder eigen sanitair. Met een prachtige
lichte huiskamer. Met plek voor een lift
waar een bed in kan staan. Met ruimte

om familie goed te ontvangen. En negen
parkeerplaatsen op eigen terrein.

‘We willen een echt huis zijn’
Op zaterdag 15 september werd een
informatiebijeenkomst gehouden voor
toekomstige buurtgenoten. Ze werden
ingelicht over de hospice en de verbouwing. Tijdens die bijeenkomst zei
voorzitter Marcel Verburg: ‘Dit pand
past bij ons. Want we willen een huis
zijn met karakter en sfeer; geen instelling met zo’n lange gang.’ De reacties
van de buren waren positief. Ook de
vrijwilligers mochten een kijkje nemen.
Het enthousiasme onder hen was groot.
Iedereen verheugt zich er op hier te
gaan werken.

Wie betaalt dat?
De opbrengst van de verkoop van het
pand aan de Plantage mogen we van de
Stichting Verbum Dei herinvesteren, de
Rabobank leent ons geld en bijna tien
Leidse particulieren steunen het initiatief. De Stichting Vrienden van Issoria
heeft zich ten doel gesteld extra geld in te
zamelen om het exploitatietekort tekort
te dekken. Bovendien is het de ambitie
om in tien jaar het huis ‘afbetaald’ te
hebben, zodat daarna alleen nog jaarlijks
de onderhoudskosten resten. Maar eerst
verbouwen, inrichten, openen en verhuizen. Optimisten hopen dat de opening op
17 mei 2013 plaatsvindt, want dan bestaat
Hospice Issoria precies tien jaar.

In oude luister herstellen

Inrichten kost geld

René Van Gool, VGSA, projectleider
verbouwing: ‘Het ontwerp en de bouw
begin jaren ’20 was voor een Leidse
wolfabrikant Van Wijk. De verbouwing
zal met respect worden uitgevoerd. Het
huis zal zoveel mogelijk in oorspronkelijke luister worden hersteld’. Systeemplafonds worden weggehaald en oude
plafonds komen terug. Op onze website
zullen we regelmatig nieuws publiceren
over de voortgang van de verbouwing.

Naast de aanschaf en verbouwing, kost
ook de inrichting veel geld. U kunt ons
steunen. Door donateur te worden (kijk op:
www.issoria.nl/worddonateur). U kunt
ook sponsor worden van een specifiek on
derdeel in het huis. De keuken? Het sani
tair? De gordijnen? De tv-beeldschermen?
En nog veel meer. Stuur een mail naar
info@issoria.nl als u ons wilt helpen.

Projectleider René Van Gool vertelt in nieuwe huiskamer over de verbouwing
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Partir c’est mourir un peu
Hospice Issoria gaat volgend jaar het ene monumentale pand verruilen
voor het andere. Dat betekent afscheid nemen van alles wat vertrouwd is:
de plek, de buurt, de wijk, het straatbeeld, de mensen. Ik bezoek de buren.
Wolfgang Keller en zijn vrouw Renée wonen sinds 2000 op Plantage nummer 2.
door Lideke Van GOOL

B

ij aankomst valt
me het koperen
plaatje aan de gevel op: ‘Charity Events’.
Wolfgang laat me binnen
en begint meteen te vertellen wat het betekent.
Hij vraagt of ik het goed
vind dat hij ondertussen
ook zijn lunch prepareert.
Natuurlijk, wel zo gezellig, huiselijk. Even later zit ik in de serre
aan een kopje Nespresso en hij aan een
gekookt ei met een sapje.
Wolfgang is een goeie doelen man in hart
en nieren. Met Charity Events begeeft
hij zich op het snijvlak van goede doelen
en bedrijfsleven. Hij koppelt deze twee
werelden aan elkaar om geld te genereren. Charity Events organiseert niet
alleen kleine acties maar ook grotere evenementen. Inzamelingen voor bijvoorbeeld musea, culturele instellingen, ‘t
Rode Kruis, natuurorganisaties.
Het praten over inzamelingsacties maakt
me enthousiast. Issoria heeft immers
ook veel geld nodig voor de verbouwing
Rotary Leiden bij Issoria aan tafel

Poesjkin op bed van gast Sjaak

en verhuizing. Mooi om te zien dat er
veel wordt gedaan voor goede doelen.
Dat geeft moed voor onze toekomst.
Ook is hij lid van Rotary Leiden, een op
Amerikaanse leest geschoeide business-/
serviceclub die bestaat uit zakenmensen
van verschillend pluimage die zich, binnen het wereldwijd opererende Rotary
netwerk, als betrokken vrijwilliger inzetten voor een ander.
Issoria is via deze Leidse Rotaryclub
al een paar maal met een schenking
bedeeld: wij mochten onze kleine
vierpitter inruilen voor een nieuw en
ruim 6-pits-gasstel en een poosje later
kregen we er ook nog een professionele
vaatwasmachine bij. Eentje met korte

Goede buur
beter dan verre
vriend
wasprogramma’s. Een zegen, want bij
Issoria is er altijd veel af te wassen.
Hoe het gasstel functioneert heeft een
Rotary delegatie zelf mogen ondervinden; als dank hebben
(kook)vrijwilligers een
heerlijk maal bereid en
zo zat Rotary Leiden
opeens bij Issoria
aan de keukentafel te
dineren.

Hoe was dat, toen jullie
in 2003 een hospice als
buur kregen?
Wolfgang: ik kan me
herinneren dat er wel
wat bezwaren waren
in de buurt. Mensen

wisten niet goed wat hen te wachten
stond. Ze dachten dat er om de haverklap rouwauto’s en ambulances voor de
deur zouden staan. Mijn vrouw en ik
waren daar niet beducht voor. Wij hebben Issoria met open armen ontvangen.
Het is een goed initiatief en we horen
goede verhalen over Issoria. Toen een
vriendin van mijn moeder bij Issoria te
gast was hebben wij ook aan den lijve
ondervonden hoe warm en zorgvol de
hele ambiance was.
Eerlijk gezegd kan ik me geen betere buur
voorstellen. Het huis is 24 uur per dag bewoond en dat geeft niet alleen een stukje
sociale controle, maar ‘t is ook handig dat
je af en toe een pakketje bij de permanent
aanwezige buren kunt laten afleveren!
Op mijn vraag of ze wel eens minder
leuke ervaringen hadden antwoordt hij:
Nee, eigenlijk niet. Soms, in de zomer, als
de tuin vol met mensen en kinderen was,
kon het wel eens druk zijn, maar dat komt
niet zo vaak voor, dus hebben we ons
daar nooit echt aan gestoord. De tuin van
Wofgang en Renée staat in open verbinding met die van Issoria, wat over en weer
een gevoel van ruimte geeft. De door hen
geadopteerde buurtkat weet daar alles van,
want zodra er bij Issoria gekookt wordt
is het prachtig getekende diertje bij de
hospice te vinden. ‘Poesjkin gaat jullie nog
missen’, besluit Wolfgang. ‘We zouden
het fijn vinden om met jullie in contact te
blijven. Als jullie op het nieuwe adres zitten komen we graag een keer buurten.’

Over leven en loslaten
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De Fantastische 1.001 euro-club

Word jij één van de
100 actievoerders?
José Neuteboom, die als verpleegkundige bij Issoria
werkt, heeft een fantastisch idee gelanceerd.

José toont
6 mogelijke
talenten

door MAARTEN VAN ROOIJ
Zij zoekt 100 actievoerders die in twee
jaar tijd ieder 1.001 euro voor Issoria
‘verdienen’ met ieder een zelfstandige
actie passend bij je eigen talent of bij
die van je geliefden en naasten. Kun je
bijvoorbeeld goed breien, dan kun je
misschien 20 truien breien en verkopen
de komende twee jaar. Als je ze verkoopt
voor € 50,05 haal je die € 1.001 op. Wil
je zoon of dochter 1x per kwartaal de
auto van jou, je ouders en de buren wassen? Kun je lekker koken? Nodig iedere
maand een aantal vrienden uit voor een
driegangenmaaltijd en vraag een vergoeding voor het goede doel. Je kleindochter
kan goochelen op een verjaardagspartij-

tje. Je lief kan muziek maken, schilderen,
timmeren, een marathon gesponsord
lopen, dansen, zingen, toneel spelen
… laat haar of hem lid worden van de
club.
Kortom; verzin je eigen actie waar
vrienden, kennissen, collega’s, buurtgenoten voor willen betalen. Heb je iets
verzonnen, meld je dan aan bij José. Je
actie wordt vermeld op de site www.
issoria.nl. En je hebt twee jaar de tijd
om je doel te realiseren. José zelf zoekt
100 mensen die de uitdaging aan willen
gaan en samen de Fantastische 1.001
euro-club vormen. Als het lukt 100
actievoerders te vinden die erin slagen

ieder € 1.001
te verdienen de
komende twee
jaar dan levert
dit dik honderdduizend
euro op voor
Issoria! En het
levert een grote
groep mensen
op die door hun
deelname aan één van de acties, het
werk van Hospice Issoria leren kennen.
Een geweldig idee dus.
Ga de uitdaging aan en meld je per mail
aan met jouw actie bij: info@issoria.nl
onder vermelding van de Fantastische
1001 euro club. Je krijgt dan een officieel
lidmaatschapscertificaat toegestuurd,
samen met achtergrondinformatie en
een lijstje met do’s en don’ts. Ook kun
je met José sparren voor het geval je
schijnbaar onoverkomelijke problemen
tegenkomt bij je project.
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Hospice Issoria zoekt meer vrijwilligers

Anneke van den Berg in actie

Bijvoorbeeld een allround klusjesman/-vrouw en versterking van het tuinteam.
Ook is er behoefte aan kookvrijwilligers.
Beschikt u over technisch vernuft, groene vingers of houdt u er van iets van een
maaltijd te maken, neem dan vandaag nog contact op voor meer informatie:
071 – 514 22 75

Hoe doen ze dat bij Hospice Issoria?

De tuin en de klusjes
De tuin: groene vingers in actie. Snoeien, schoffelen, harken, planten en
bloemen verzorgen. Dat is slechts een greep uit de activiteiten die de
Issoria-tuinploeg met heel veel plezier verricht.
door ANNEMIEKE DE MAN

D

e tuinploeg bestaat al ruim zes
jaar uit dezelfde vrijwilligers.
Hans Hazen, Betty Pekel, Anneke van den Berg en Joop van de Geest.
Ze treffen elkaar ongeveer twaalf keer
per jaar op zaterdagochtend bij Issoria.
Waar ze steevast om 10.00 uur koffiepauze hebben. Om even bij te praten en
de werkzaamheden in de tuin door te
nemen.
Hans vertelt: ‘Het is geweldig leuk om te
doen. We zijn lekker praktisch bezig en
als we naar huis gaan, kan iedereen zien
dat er wat gebeurd is.’ Het team heeft
het zichtbaar gezellig met elkaar, maar
is serieus als het om de tuin gaat. ‘Wij
komen hier echt om wat te doen. Issoria
heeft een grote tuin waar gewoon veel
in moet gebeuren.
Ons motto is dan
ook: ‘niet lullen, maar
poetsen.’

en ook voor de medewerkers. Betty:
‘Gasten en bezoekers komen hier graag.
Vooral ’s zomers. Het is een fijne plek
om even uit te blazen.’ Hans vult aan:
‘Daarom proberen we in ieder jaargetijde kleur in de tuin te brengen. En we
houden de begroeiing bewust laag, zodat
ook vanuit het huis de hele tuin overzien
kan worden.’
De tuingereedschappen, het groen en
overige materialen zijn (en worden)
voor een groot deel geschonken. Joop:
‘Zo ben ik hier ook terechtgekomen.
Ik kwam zes jaar geleden een kruiwagen brengen, maar ben direct zelf ook
maar gebleven.’ Maar naast materialen
ontvangt de tuinploeg ook op andere
manieren steun van mensen. Anneke:
‘Piet Klein is daar een voorbeeld van.
Hij komt ieder najaar trouw onze kuipplanten ophalen zodat die bij hem in de
kassen kunnen overwinteren.’

uit de mouwen te steken, is meer dan
welkom.‘ ‘En we zijn ook nog op zoek
naar een elektrische grasmaaier’ besluit
Anneke met een lach.
Al even gedreven als het tuinteam is Hen
van Kasterop, zorgvrijwilliger annex
klusjesman in Issoria. Hij wil van de gelegenheid gebruik maken om een oproep
te doen in dit magazine: ‘Eigenlijk zijn
we op zoek naar een allround klusjesman. Omdat ik jaren in een verlichtingszaak gewerkt heb, weet ik wel het een
en ander van elektriciteit. Dus als er hier
een probleem is met de verlichting of de
aansluiting van een tv dan los ik dat graag
op. Maar voor de grotere klussen en reparaties kunnen we echt nog wel iemand
gebruiken die op afroep beschikbaar is.’

Dankbaar werk

Joop van de Geest

Ze weten goed waarvoor ze het allemaal
doen. De tuin, die
bij de start van de
hospice aangelegd is
door een tuinman, is
heel belangrijk voor
gasten, bezoekers

Versterking
Medio 2013 verhuist Hospice Issoria
naar een nieuw pand aan de Burggravenlaan 11. Met het oog daarop is
de tuinploeg op zoek naar versterking.
Hans: ‘De tuin daar is een stuk groter en
heeft ook een grasveld. Dus iedereen die
het leuk vindt om in de tuin zijn handen

Hans Hazen en Betty Pekel

Over leven en loslaten
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Interview met Catherine van Belzen

Dit zijn eigenlijk de mooiste
maanden van mijn leven
Catherine van Belzen verblijft sinds 14 juli 2012 in Hospice Issoria.
Nadat zij in mei te horen kreeg ongeneeslijk ziek te zijn, bereidt ze
zich heel bewust voor op het moment van haar afscheid.
door ANNEMIEKE DE MAN

C

atherine zelf heeft vrijwel direct
vrede met de gestelde diagnose.
‘Dit is mijn levenspad. Ik geloof
in reïncarnatie en weet dat ik voor nu genoeg geleerd heb hier. Ik mag terug naar
huis.’ Ook voelt ze opluchting: ‘Na jaren
van fysieke klachten was het eindelijk
duidelijk dat ik gelijk had. Dat er iets mis
is met mijn lichaam.’
Voor een mogelijk levensverlengde chemotherapie kiest ze bewust niet. Begin
april van dit jaar overleed haar moeder
ook aan kanker. De chemotherapie die
haar moeder kreeg, had veel van haar
gevraagd. Zo veel, dat Catherine liever
korter leeft dan zo ziek worden als haar
moeder. Vanaf dat besluit bereidt
Catherine zich voor op haar afscheid.
Zo zoekt ze een goed tehuis voor haar
huisdieren. Als gepassioneerd fokker was
ze de trotse eigenaresse van 7 honden,
4 katten en 25 cavia’s. ‘Ik wilde er perse
zelf voor zorgen dat mijn dieren een
goed tehuis kregen. Ik heb mijn gevoel
op nul gezet, mijn verstand op tien en
heb afstand van ze gedaan. Alleen mijn
hond Magick verblijft nu nog bij me in
Issoria. Daar ben ik heel dankbaar voor.
Zodra het niet meer gaat, gaat ze naar
vrienden die haar geadopteerd hebben.’
Na die zware klus regelt ze samen met
haar vriendinnen en familie haar uitvaart.
‘Het is bijzonder om te ervaren dat mijn
ziek zijn, zoveel positiefs bij mensen naar
boven brengt. Vrienden uit de fokkerswereld hebben bijvoorbeeld een benefietdag

georganiseerd om geld bij
elkaar te brengen voor mijn
uitvaart. Ik heb geen uitvaartverzekering en vond het een
naar idee om mijn familie
financieel te moeten belasten.
Dat wisten zij.’ Catherine
krijgt ook hulp van relatief
onbekenden. Een nicht van een
vriendin biedt spontaan aan om
haar kist te beschilderen. En via
via ontmoet ze een vrouw die
de jurk maakt die Catherine bij
Catherine en Magick
haar uitvaart zal dragen.
precies uit ziet.’ Via verpleegkundige
Catherine kijkt daar met grote dankbaar- Pien komt Catherine in contact met de
heid naar. ‘Dit zijn eigenlijk de mooiste
boeken van Loes van Loon die daarmaanden van mijn leven. Ik leef echt
over verhalen. Catherine vliegt er naar
in het hier en nu en ben dicht bij mijn
haar eigen zeggen doorheen. Ze geven
ziel. Ook voel ik heel veel liefde om me
haar veel informatie en rust, evenals de
heen. Daar ben ik dankbaar voor. Ik heb
ontmoeting met Loes van Loon zelf, die
er vrede mee om te gaan. Ik heb zoveel
Pien voor haar organiseerde. ‘Maar daarmeegemaakt, gereisd, gezien en uitgenaast ben ik ook steeds meer bezig met
spookt. Het is voor mij goed zo.’
de vraag hoe het laatste stukje hier op
aarde zal verlopen. Niemand kan me dat
Toch zijn er ook gedachten die
precies vertellen en daar worstel ik mee.
Catherine moeilijk los kan laten. ‘Ik mis
Ik weet dat het alsmaar alles willen
mijn moeder iedere dag. In hele kleine
weten, voortkomt uit angst. Ik zou graag
dingen. Ik weet dat mijn vader, zusje
terug willen naar het
en mijn vriendinnen mij dadelijk net
vertrouwen dat ik altijd Beeltenis van haar
moeder op de kist
zo gaan missen. Dat verdriet en die pijn
heb gehad. Het vertrouzou ik ze willen besparen en mee willen
wen dat het allemaal
nemen naar waar ik naar toe ga.’
goed komt.’
‘Ik vind het moeilijk om de controle los
te laten. Ik heb een groot vertrouwen dat
het mooi is waar ik naar toe ga. En dat
mijn moeder daar op me wacht. En toch
wilde ik heel graag weten hoe het er daar

voetnoot
Catherine van Belzen heeft
zondagochtend 4 november
in alle vroegte het leven
losgelaten.
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Leven in het zicht van de dood

‘Einde verhaal’
Dat was mijn moeders reactie toen de huisarts vroeg wat er in haar
omging na de diagnose ongeneeslijk ziek, onbehandelbare kanker.
‘Einde verhaal’...
door KLAASKE TUMA

‘W

e gaan goed voor u
zorgen’, zei hij. Als hij
haar beter had gekend,
had hij geweten dat dit het laatste was wat
ze wilde. Zíj was juist degene die altijd
zorgde, die de touwtjes in handen had.

schiedenis van het huis waar ze vandaan
komen. Herinneringen zitten nu in een
meegebrachte foto of een schilderij.
Wat laten onze gasten al veel los als ze
komen. Maar ook voor hen geldt: ze
blijven vader, moeder, zoon, dochter,
echtgenoot, broer en zus.

Thuis zijn of thuis voelen
Mijn moeder is thuis. Samen met mijn
vader wil ze zo lang mogelijk leven zoals
ze altijd gedaan heeft. Werken in de tuin,
oppassen op de kleinkinderen. Geen
hulp. Als het nodig is alleen ‘eigen mensen’. Ik kan me voorstellen dat ze thuis
wil blijven op de plek die vertrouwd is en
veiligheid biedt. Waar ze blijft wie ze is:
frou, mem, beppe.
Maar wat als dit niet kan, zoals voor
gasten die naar de hospice komen. Is een
hospicekamer een plek waar ze zich thuis
kunnen voelen? Het heeft niet de ge-

armen en
handen die me
droegen als
kind

In de hospice draait alles om contact.
Zien en horen wat gezegd wordt en tegelijk achter woorden kijken wat gezegd
wil worden. Een doorgaand leerproces.

Een glimlach
als afscheid
Ik dacht bij contact en aansluiting dat
het vooral ging om woorden, goede
gesprekken. De juiste vragen stellen om
je in te leven in de ander. Ten dele klopt
dat, maar in de situatie
met mijn moeder merk
ik dat wat niet uitgesproken wordt net zo
belangrijk is.
Moeder gebruikt weinig
woorden. Alsof ze geen
woorden heeft voor wat
haar overkomt. En wij
evenmin. Ze is immers
nooit ziek. Het is alsof
we ons opnieuw moeten
verhouden tot elkaar in
deze onbekende situatie.
De woorden die ze wel
zegt in de maanden dat
ze ziek is, kan ik me
goed herinneren, omdat

ze veelzeggend zijn. En ook dat het niet
eenvoudig is hoe te reageren.
Want hoe reageer je als iemand zegt: ‘Ik
wil zo graag bij jullie blijven, maar ik ben
zo moe, ik weet niet hoe het moet’.
Het voelt naakt en onwennig tranen aan
elkaar te laten zien.
Dit is soms de taal die we vinden.
‘Stille taal’.
Wonderlijk, dat waar de taal stil is, er iets
verrassends ontstaat. Zoals dat er niet
alleen pijn van verdriet is, maar tegelijk
voelen dat ik zo van haar houd. Twee
uitersten die blijkbaar dicht bij elkaar
horen. Er is niets te veranderen aan de
situatie in haar lichaam. Het is dus van
belang te zoeken naar wat haar op een
andere manier kan helpen.
Denkend aan de vraag waarmee het boek
‘Leven in het zicht van de dood’ van Jacinta van Harteveld begint - in hoeverre
wij de mens die gaat sterven kunnen
volgen in die laatste fase - merk ik vaak te
snel te gaan.
Ik wil goede zorg geven, door bijvoorbeeld een postoel te bestellen zodat ze
niet het huis door hoeft voor de wc.
Ik begrijp pas later dat dit haar manier
is: zij wil lopen, hoeveel moeite het
ook kost. Ze loopt tenminste nog. Ze
voelt wel dat het steeds moeilijker gaat,
maar zolang het gaat kan ze lopen!
Hoe heb ik dat niet kunnen begrijpen,
denk ik achteraf. Zo gaat ze haar weg
in alles. Tot ze niet meer kan. Voor mij
als naaste is deze weg, haar wilskracht,
onnavolgbaar.

Over leven en loslaten
Bij Issoria komen veel gasten niet meer
uit bed. Het klinkt bijna vanzelfsprekend dat iemand ‘bedlegerig is’. Hoe
makkelijk wordt het gezegd en zeg ik
het zelf ook, zonder stil te staan bij wat
dat voor iemand betekent. Hoe vanzelfsprekend is het om op je lichaam te
kunnen vertrouwen? Het onomkeerbare, niet meer zelf uit bed kunnen
stappen... dringt maar een enkele keer
door. Te groot en te alledaags tegelijk
om echt te bevatten.
Vreemd ook hoe makkelijk ik in de hospice zeg, als iemand pijn heeft: we gaan
de dokter bellen. We gaan proberen de
pijn onder controle te krijgen. Misschien
moet de pijnmedicatie omhoog.
Hoe anders is het bij mijn moeder.
Paracetamol, daar heeft ze vertrouwen
in. Een patroon breien waarbij ze moet
tellen, want dat leidt af. Wanneer de pijn
toeneemt en morfine ter sprake komt is
ze bang. Ze durft het niet te nemen. Hoe
licht denk ik over een pijnpleister plakken, morfine tabletten geven, realiseer ik
me nu.
De feiten over morfine, dat ze daarmee
niet eerder zal komen te overlijden,
kan ik als ‘professional’ begrijpen. Als
dochter geloof ik het niet. Haar klachten
nemen immers toe, waardoor ze meer
pijnstilling nodig heeft? Ze komt ontegenzeggelijk dichter bij de dood. Wat er
ook wordt gezegd, indirect heeft morfine
alles met de dood te maken. Ik kan me
haar angst voorstellen.
Als mij nu iets over medicijnen wordt
gevraagd antwoord ik genuanceerder dan
voorheen.

Zou ik niet iedere gast zo
kunnen benaderen?
Verzorging is een prachtig vak, dat geen
vak meer is als het je eigen moeder
betreft.
We zagen elkaar nooit naakt, maar nu
mag ik haar wassen omdat ze zelf te moe
is. Wassen lijkt een taal die bij ons past.
Handelingen krijgen betekenis door te
realiseren dat dit de armen en handen
zijn die mij droegen als kind. We delen
het verleden en ik kijk met andere ogen
naar haar.
Bij een hospicegast ervaar ik meer
afstand. Maar in die afstand lijkt ook
kracht te zitten; je kunt onbevangen

kijken. Er is vrijheid in contact.
Wassen kan een taal van vertrouwen zijn,
merk ik bij mijn moeder. Zij geeft zich
bloot. Uiteindelijk zelfs schaamteloos
en dankbaar, dat wíj het zijn die haar
wassen, zoals zij ons vroeger waste. Die
dankbaarheid is wederzijds.
Soms wil ik dat mensen meekijken,
zoals bij Issoria. Mensen die niet in
het familiesysteem zitten en zonder
oordeel kunnen meekijken. Zie ik het
wel goed, help ik haar wel echt door
haar weg te volgen? ‘Niet forceren’,
zegt mijn vader vaak. Ik twijfel soms
of dit de goede weg wel is. Zou ze juist
verlangen naar woorden die ze zelf niet
vindt? Die wij niet vinden?
Pien, mijn partner, stelt vragen die echt
lijken te helpen. Zij kent ons familiesysteem, van: ‘niet teveel woorden’, ‘doe
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’.
Ik ben blij dat zij durft te vragen, eenzaamheid durft te benoemen waar ze die
denkt te zien.
Ik verbaas me over de openheid van m’n
moeder die er ineens is. Een lied dat ze
mooi vindt voor de uitvaart... ‘geen omhaal van woorden’ wil ze. Bloemen vindt
ze wel mooi.
Blij ben ik, dat ze dit uitspreekt. Blij met
Pien haar moed om onze patronen te
doorbreken.
Uiteindelijk onverwacht is het moment
daar, dat ze niet meer op kan staan, niet
meer uit bed kan komen en zegt: ‘Ik
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kan niet meer’. Geen eten meer en geen
spiegel om zichzelf in te zien.
De huisarts komt, het is zondag. Er komt
een bed met speciaal matras in de kamer.
Thuiszorg wordt ingeschakeld. Een
pijnpomp aangebracht. Het ziet er uit als
overgave.

‘Zorgpad stervensfase’
Als ik aankom in Ee is de thuiszorg net
weg. Verslagen zit mijn vader naast het
hoog-laag bed. Mijn moeder misselijk
van moeheid. De thuiszorg moest een
dossier invullen: ‘zorgpad stervensfase’.
Waar ze zelf weinig woorden aan wilde
geven werd nu gevraagd, benoemd en
zwart op wit geschreven. Bedoeld om
aansluiting bij haar te vinden. Professionele zorg te kunnen geven. Ze zien haar
voor het eerst. Mijn hoofd begrijpt het,
m’n hart zegt: ze sluiten niet aan.
Alleen al de woorden: zorgpad stervensfase. Hoe is het om dat te horen als het
om jou, om mij gaat? Haar maakt het
misselijk.
Moeder slaapt steeds meer, soms schrikt
ze wakker en zegt wat nog gezegd moet
worden: ‘Tanja haar trui ! Ik heb de trui
niet afgekregen!’ Ze moet er van huilen..
Ik zeg dat ze heel ver gekomen is en het
moeilijke patroon af is. Ja, ik ben bij
de mouw gebleven. Eelkje kan het wel
afmaken.
Ze zakt weer weg. Een glimlach is er
voor al haar broers en zussen die komen.
het laatste breiwerk (trui voor Tanja)

>
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Een glimlach als afscheid. En een hand
die net boven het bed uitkomt. Haar
ogen, die blik. Ik zou ze vast willen
houden.
De laatste vijf dagen; de lucht is ijl, als
op een hoge berg. De top, het afscheid,
voelbaar dichtbij. Waken is stil staan bij
haar leven met ons. Zien dat ze meer is
dan de moeder die ik heb gekend.
In Issoria kom ik dat tegen in verschillende verhalen die verteld worden over
iemand of die een gast zelf vertelt. Het
meest eigene van een persoon lijkt soms
besloten te liggen in één zin, meer nog
dan in een heel verhaal. Ik denk aan de
gast die zei: ‘ik ben ontheemd’.
Waken doet een appèl op mij; hoe bij
iemand aanwezig te zijn en oog te hebben voor eigenheid. Waken als erkenning
van de ander in zijn bestaan. Ook al is
het onmogelijk die ander -en mezelf- ten
diepste te kennen.

De laatste nachten in Ee zijn stil. Het lijken heilige nachten, die ook samenhangen met praktische zaken als eindelijk
een goed luchtmatras, een morfinepomp
die de pijn toch echt verder bij moeder
vandaan houdt en ruimte biedt voor
slaap. Ontspanning in haar gezicht terwijl haar lichaam zo hard werkt.

‘Ik wil zo graag bij jullie blijven’...
Natuurlijk blijf je bij ons. Je geeft ons
in je afscheid immers mee, dat leven en
dood één zijn. Ik zie het na overlijden in
de glimlach op je gezicht, onbereikbaar
ver en dichterbij dan ooit.
Einde... en begin, van een nieuw verhaal.

Elk eind is een nieuw begin
Op die top gebeurt iets wonderlijks.
Haar verlangen: ‘ik wil zo graag bij jullie
blijven’, slaat om. We zien dat het niet
meer kan. Dat wij haar los moeten laten.
Vrijdagmiddag. Ik ga nog even slapen,
alsof ik geloof dat haar ademhaling eeuwig blijft voortduren.
Pien en mijn vader zitten bij haar. Zij
houden het bij haar uit in de ijle lucht.
Pien roept me net voor het afscheid
daar is. Een laatste uitademing, ogen die
kijken.

Maaike Tuma-Nicolai bij de
rivier bij Pajala (Zweden)

Themabijeenkomst
‘Leven in het zicht van de dood’
W

anneer je hoort dat je zelf of een
naaste binnenkort gaat sterven,

staat je wereld op zijn kop. Verdriet,
woede, wanhoop en tal van andere
emoties komen naar boven. Je moet de
dood onder ogen zien en je opnieuw
verhouden tot mensen om je heen. Hoe
geef je zin en betekenis aan de tijd die je
nog rest. Hoe gaan geliefden om met de
naderende dood? Hoe vul je als nabestaande je toekomst verder in?

Bijzondere
uitnodiging
voor alle be
langstellenden
De boekpresentatie en het onlangs gehouden symposium ‘Leven in het zicht
van de dood’ waren een groot succes.
Er werd enthousiast gereageerd op de
ervaringsverhalen en praktische handreikingen, waarmee meer inzicht werd
verkregen in de taal van het sterven.

Zaterdag 19 januari 2013,
14.00 uur, Vredeskerk,
Van Vollenhovenkade 24 in Leiden.
Inloop en ontvangst vanaf 13.30 uur.

Van diverse kanten is gevraagd om een
extra bijeenkomst.
Behalve een inleiding op het boek wordt
een ervaringsverhaal verteld vanuit het
perspectief van verzorgende en naaste.
Ook is er gelegenheid om kennis te
nemen van het aanbod van Issoria, zoals:
wat is een hospice, ondersteuning thuis of
bij rouw, het kenniscentrum, de Stichting
Vrienden van Issoria. En er is muziek en
zang. U bent voor zaterdagmiddag 19
januari 2013 van harte uitgenodigd.
Aanmelden kan per mail via
info@issoria.nl.
Doe dit direct, want vol is vol.

Over leven en loslaten

Ik herinner mij

Bart had een fascinatie voor het leger.
Zijn neven en nicht schilderden daar
om zijn kist in camouflagekleuren. Het
kistje op de foto is een replica gemaakt
door zijn vader. Aan het model van de
half-track (halfrupsvoertuig), waar
mee de kist van Bart vervoerd werd
naar de kerk, wordt nog gebouwd.

Bart Vink
20 mei 1994 – 1 oktober 2008

De gedenkdienst van Bart was een
dienst vol van licht. We hebben de men
sen gevraagd een zonnebloem, beeld
van de zon, mee te nemen. Bart was en
is een zonnekind.
Wij zien af en toe ook de zon weer schij
nen. En ’s avonds Bart, als een stralende

Soefie
Op een dak in de duinen staat een
grote ui. Onder de ui het vierkante
gebouw, raamloos. Het verre oosten
in de duinen bij Katwijk. Het is direct
duidelijk dat religie in het spel is.
Al heel lang weet ik dat het gebouw
een Soefi tempel is. Van vroeger, als we
naar het strand gingen, met de auto.
Wat is dat voor gebouw, pa?
De soefitempel.
Wat is soefi?
Een geloof?
Net zoiets als de islam?
Ja, zoiets.

Nu weet ik dat Soefisme niet net zoiets
is als de islam.
Hoewel de aanhang kleiner is, is het
Soefisme groter.
Het omspant hindoeïsme, islam,
christendom, jodendom, boeddhisme,
de religie van Zarathoestra en het
esoterische licht.
Wat is het esoterische licht?, vraagt
mijn |vader als ik hem dit vertel.
Het licht der waarheid, pa.
Zoiets als inzicht?
Ja, zoiets.
J. Pennings

ster aan de hemel. Dat komt, omdat hij
een kind van het licht is.
Heeft u ook een foto voor
deze r ubriek? Stuur hem dan
aan info@issoria.nl.
Graag in zo hoog mogelijke
resolutie.
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Hoe blijf ik geïnspireerd? Marianne Nagel aan het woord

‘Ik sta veel steviger
in mijn schoenen’
door ANNEMIEKE DE MAN

‘I

k sta veel steviger in mijn
schoenen. Dat komt doordat ik
me meer gewaardeerd voel. Dat
gevoel neem ik ook mee naar andere
situaties.’
Aan het woord is Marianne Nagel (54),
die deel uitmaakt van het vaste team van
verpleegkundigen in Hospice Issoria.
Marianne is net als de andere leden van
het team in dienst van ActiVite. Voor die
zorgorganisatie werkt ze bovendien in de
wijken Morskwartier en Stevenshof.
Zorgen voor mensen in de terminale fase
van hun leven vindt Marianne een van

de mooiste facetten van de verpleging.
‘Om het iemand zo prettig mogelijk te
maken. Luisterend oor te zijn.’ Luisterend oor is zij ook voor de familie van
degenen die zij verzorgt.
De waardering die zij van de gasten van
Issoria en van de organisatie krijgt is een
inspiratiebron voor Marianne. Dat geldt
ook voor het feit dat ze deel uitmaakt
van een hecht en deskundig team waar
iedereen altijd bij elkaar terecht kan. ‘Ik
ga iedere dag met plezier naar mijn werk.
Als je dat gevoel niet meer hebt moet je
stoppen.’

Bij Marianne zal dat waarschijnlijk niet
gauw aan de orde zijn. Ze vertelt vol bezieling over haar werk. Ze bewondert de
inzet van de vrijwilligers en ze zegt over
Issoria wat vele anderen voor haar ook al
gezegd hebben: ‘Zodra mensen hier als
gast komen, ervaren ze het als een warm
bad. Er kan hier best veel en dat is niet
in alle hospices zo.’ Ze vindt het fijn dat
ze door de kennis die zij bij Issoria heeft
opgedaan ook beter kan zorgen voor
mensen in Morskwartier en Stevenshof
die niet lang meer te leven hebben.
Werken in de wijk vindt Marianne fysiek
zwaarder dan het werk in Issoria. ‘Maar
dat is mentaal weer zwaarder.’ Na een
drukke werkdag vindt Marianne de
fietstocht terug naar haar woonplaats
Oegstgeest een goede manier om los te
komen van de ervaringen van de dag.
Meestal neemt ze niet veel van haar werk
mee naar huis. Maar soms lukt het niet.
Tweemaal in de week gaat ze naar fitness.
‘Dat heb ik echt nodig om dingen te
verwerken.’
Als ze thuis eens geen zin heeft in zoiets
als onkruid wieden, verzet ze haar zinnen met de gedachte aan iemand die niet
lang meer te leven heeft en die misschien
juist graag zo’n klusje zou willen doen.
‘Je gaat door dit werk toch op een andere
manier naar dingen kijken.’
Meestal pakt dat positief uit, maar het
kan ook een tegengesteld effect hebben.
‘Wat ik soms wel eens vervelend vind,
is als iemand, in het gewone dagelijkse
leven, klaagt over een simpel pijntje. Dan
denk ik: ‘er zijn wel ergere dingen.’ Maar
ze zegt het niet.

Over leven en loslaten
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Hoe blijf je geïnspireerd? Interview met Johan Bäckes

‘Ik ben veel
gevoeliger geworden’
door ANNEMIEKE DE MAN

‘J

e merkt dat je een totaal ander
mens wordt. Je kijkt op een andere manier naar het leven, naar
verdriet, naar ziekte. Toen ging ik moeilijke dingen uit de weg, nu niet meer. Ik
ben veel gevoeliger geworden.’
‘Toen’ – dat was voordat Johan Bäckes
(58) zorgvrijwilliger werd bij Hospice
Issoria, zeven jaar geleden. Nog steeds
vindt hij inspiratie in wat hij daar meemaakt, of het nu ingrijpende emoties
zijn of kleine gebaren. ‘Al die ervaringen
neem je mee in andere situaties en dat
heeft gezorgd voor een innerlijke groei.’
Zijn idee om dit soort vrijwilligerswerk
te gaan doen ontstond in de periode rond
het overlijden van zijn schoonvader.
Johan was een van degenen die voor
hem zorgden en dat maakte veel indruk
op hem. Hij wilde dat hij dit soort zorg
ook aan anderen kon geven. Een hospice
misschien? ‘Misschien een beetje eng’,
dacht hij eerst. Na gesprekken met Issoria-coördinatoren Jacinta van Harteveld
en Pien Veldhuizen was dat gevoel weg.
In zijn tijd bij Issoria heeft Johan vele
tientallen sterfbedden meegemaakt, ook
dat van zijn eigen vader. ‘Het lijkt wel of
de tijd zich vernauwt aan het sterfbed.’
Soms is het mooi, is alles goed. En soms
spelen in die periode onuitgesproken
conflicten een rol. Johan: ‘Mooi als het
goed komt, maar dat gebeurt niet altijd.’
Maar of het nu mooi is of niet, het inspireert. ‘Het gaat om de ontmoeting met
de ander en in die ontmoeting aanvoelen
wat er echt toe doet. Als je je openstelt
word je gevoeliger.’

Wat ook gebeurt, zegt Johan, is dat je
leert minder snel je oordeel klaar te
hebben. ‘Ieder heeft zijn eigen verhaal
achter wat er gebeurt. Ik heb afgeleerd
om te denken: zo zal het wel zitten. Als
je niet invult wat een ander wel zal denken of voelen, kun je vragen stellen. Dan
merk je vanzelf of iemand er iets over
wil zeggen. Je moet oppassen dat je niet
direct wilt bemiddelen of zelfs probeert
iets goed te maken. Dat is een valkuil.
Soms zijn de dingen zoals ze zijn en willen mensen dat graag zo
houden.’
Een heel bijzondere
ervaring voor hem was
het contact met een
vrouwelijke gast die euthanasie zou krijgen, iets
wat overigens niet vaak
voorkomt in Issoria. ‘Ik
kwam op haar kamer en
ik vroeg haar hoe ze zo
rustig kon zijn terwijl ze
wist dat ze die middag
zou gaan sterven. Ze
vertelde dat dat kwam
omdat ze een prachtig
leven had gehad, al waren er ook nare dingen
gebeurd. “Ik hoef niets
goed te maken en juist
daarom kan ik loslaten.”
Ze vertelde dat ze op
reis ging met een koffer
vol herinneringen, maar
dat die koffer vederlicht
was.’
‘Dat heeft op mij een
enorme indruk ge-

maakt’, vertelt Johan. ‘Dan krijg je
nieuwe energie, inspiratie. Je ziet dat al
het materiële er niet meer toe doet en dat
ook niet meer belangrijk is wat je werk
was. Wat overblijft is de kern: mensen
hunkeren naar contact met anderen.’
Johan put ook inspiratie uit kleine
dingen. ‘Mooi als je in iemands laatste
stukje leven iets mag doen wat hij of zij
fijn vindt. En dan een kneepje in je hand
krijgen.’
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nieuwsflitsen...
Kerstmarkt
Waardeiland
Zaterdag 15 december a.s.
van 15.00 tot 19.00 uur op
het Schaepmanplein, op het
Waardeiland, Leiden.
De opbrengst is dit jaar voor Issoria,
dus bezoek de Kerstmarkt en steun ons!

Ik zou niet Anders
willen
Op een middag ging een van onze zorgvrijwilligers op pad om een kapotte bril
van een van de gasten te laten nakijken
door een opticien. Mevrouw was gevallen en haar brilmontuur was ernstig
verbogen. Gelukkig was het glas nog wel
heel.
Het was maandag, een dag waarop de
meeste opticiens gesloten blijken te zijn.
Zo viel de ‘keus’ bij toeval op een vestiging van Hans Anders in Leiden.
Ondanks het feit dat mevrouw
daar geen klant was, werd haar
bril geheel kosteloos rechtgebogen, goed gereinigd
en ook nog voorzien van
zachtere neusvleugeltjes.
Hans Anders.. alleen de
prijs is anders? Wij vonden
de service top!

uitgelicht
Als ik het leven over
mocht doen
vertaling van
(The top five) Regrets of the dying

Bronnie Ware

BOEK met als subtitel: A Life Transformed by the Dearly Departing
Australisch auteur Bronnie Ware ging, na
vele jaren van onbevredigend werk, op
zoek naar een ‘baan met hart’. Ondanks
het feit dat ze geen enkele kwalificatie of
ervaring had, voelde ze zich direct thuis
in de palliatieve zorg.
Bronnie schreef een internet-blog over
de meest voorkomende spijtgevoelens
die boven komen bij stervenden. Ze
ontdekte een patroon en haar geschrift
werd een soort levenswerk. Het blog,
ook wel de spijt top vijf van de stervenden genoemd, werd in het eerste jaar
door ruim 3 miljoen mensen gelezen en
op veler verzoek heeft Bronnie deze persoonlijke interpretatie ook in boekvorm
uitgebracht.
Bronnie is een vrouw met een bijzonder
kleurrijk verleden. De ‘wijsheden’ die ze
van stervenden ontving, vertaalde ze naar
haar eigen leven. Ze heeft geleerd dat
het absoluut mogelijk is om, mits je de
juiste keuzes maakt in het leven, met een
Het afscheidsboekje

Afscheidsboekje
‘Alleen voor jou’
een herinnering voor nabestaanden
Het afscheidsboekje is gemaakt voor
mensen die door ziekte of ouderdom
afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Het boekje is in diverse kleuren
en verschijningen leverbaar en biedt
gelegenheid om zelf ‘auteur’ te zijn. In

gerust hart te sterven.
In haar oprechte navertelling laat ze
voelen hoe overweldigend gevoelens van
spijt kunnen zijn. Ook geeft ze aan hoe
we vooral een positieve oplossing voor
onze problemen kunnen vinden nu het
nog niet te laat is.
‘Regrets of the dying’ is uiteraard in het
Engels verkrijgbaar. De Nederlandse
vertaling ‘Als ik het leven over mocht doen’ is
in november 2012 verschenen (Uitgeverij
Bruna).

verschillende hoofdstukjes kunt u laten
weten welke belevenissen en herinneringen iemand
zo speciaal voor u
hebben gemaakt.
Ook is er ruimte
voor kleine (tastbare)
aandenkens, zoals een cd,
een brief of een sieraadje.
Schrijven kan helpen bij het proces van
loslaten. Eenmaal gevuld is het een waardevolle herinnering voor nabestaanden.
Het boekje kost € 24,95 (exclusief verzendkosten) en is te zien en te bestellen
via www.hetafscheidsboekje.nl, bellen
kan ook 06-41623756.

Over leven en loslaten
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Wat kan Issoria doen voor u,
wat kunt u doen voor Issoria?
Stichting Burggravenlaan, die zich buigt
over de (her)huisvesting(skosten). Bij
Issoria zijn 3 betaalde coördinatoren en
1 hospiceassistent in dienst. Er werken
verder ongeveer 100 vrijwilligers.

Voor wie is Issoria Magazine?
Issoria Magazine verschijnt tweemaal per
jaar en geeft een beeld van ons werk. Het
wordt verspreid onder onze donateurs,
professionele relaties en de eigen vrijwilligers. Het blad wordt gemaakt door
vrijwilligers. Issoria Magazine wordt
kosteloos gedrukt door Okay Color
Graphics Alphen a/d Rijn in een oplage
van 1.600 stuks.

Gebruik maken van ons
aanbod

Wat we bieden
Issoria biedt zorg aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Daarnaast
heeft de stichting het bevorderen van de
integratie van het stervensproces in het
dagelijks leven tot doel.

Zorg in de hospice
In het sfeervolle en huiselijke pand aan
de Plantage in Leiden kunnen we vijf
gasten en hun naasten ontvangen. Een
team van vrijwilligers en verpleegkundigen verleent, in nauw overleg met de
gast, de naasten en de eigen huisarts,
zorg. We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de eigenheid van iedere gast, speciale wensen en
behoeften.

psychosociale begeleiding tot 24-uurs
bereikbaarheid.

Wilt u gebruik maken van onze hulp
voor uzelf of voor een familielid, bel ons
dan. Samen met u wordt dan bekeken
wat het beste bij uw zorgbehoefte past.
Aarzel niet, onze missie is u de best
passende ondersteuning te bieden in en
rond de laatste levensfase.

Zorg na het overlijden
Voor mensen die na het verlies van een
dierbare, al dan niet binnen Issoria, behoefte hebben aan extra ondersteuning is
er de mogelijkheid van rouwondersteuning. Hiervoor is een speciaal opgeleide
groep vrijwilligers beschikbaar.

Uitdragen van expertise

Onze gegevens
Bezoek- en postadres:
Plantage 4, 2311 JC Leiden
Tel: 071 – 514.22.75
Mail:info@issoria.nl
Website: www.issoria.nl
Rekeningnummer Vrienden
van Issoria: 892.838.426

Issoria draagt haar opgedane kennis
en ervaring graag uit. Wij verzorgen
voor diverse doelgroepen lezingen en
themabijeenkomsten op het gebied van
palliatieve zorg en rouw. Een training
of scholing op maat behoort ook tot de
mogelijkheden.

Zorg thuis
Voor mensen die liever (zo lang mogelijk) thuis willen blijven is er Issoria
Thuis. Samen met degene die gaat sterven en de naasten verkennen we welke
ondersteuning thuis nodig is en hoe die
in te zetten. Dit kan variëren van hulp bij
de inzet van praktische ondersteuning,

Hoe we zijn georganiseerd?
Hospice Issoria is georganiseerd in drie
stichtingen. De stichting Hospice Issoria,
die verantwoordelijk is voor de dagelijkse exploitatie, de Stichting Vrienden
van Issoria, die zorgt voor de broodnodige extra financiële middelen, en de

Issoria

De naam Issoria is afgeleid van Issoria lathonia, de kleine parelmoervlinder. Een vlinder die uit zijn cocon kruipt en naar het licht opstijgt
wordt in veel culturen gezien als beeld van het sterven van de mens.
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Stichting Vrienden van Issoria
Vrienden-wijnactie levert 3 843,- op

De Fantastische
1001-euroclub
José Neuteboom zoekt creatieve talenten
die zich voor Issoria willen inzetten. Kijk
binnenin dit blad om kennis te maken met
deze vorm van ‘crowd-funding’.
Meer over de Fantastische 1001-euroclub
staat op pagina 5.

Inschrijving Slag om
Leiden 2013 open

Dit najaar deed de Stichting Vrienden van Issoria
voor de tweede keer mee met een wijnactie in
samenwerking met de Vereniging Wijncollectief.
Die vereniging koopt twee keer per jaar kwaliteitswijnen in. Het zijn wijnen die op wijnkaarten staan van de betere restaurants van
Nederland. De goedkoopste wijn kost 3 6,- en
de duurste rond 3 25,- per fles. De Vereniging
Wijncollectief organiseert tijdens de actieperiode
vrijblijvende proeverijen. Bij uw bestelling onder de vermelding ‘Vriend van Issoria’ komt 15%
opslag, dat wordt afgedragen aan de Stichting Vrienden van Issoria.
Dit najaar leverde dat 3 843,- op voor Issoria! Voorjaar 2013 is de volgende verkoopactie. Wilt u meedoen en Issoria steunen, ga dan nu alvast naar de website
www.invinocharitas.nl en meldt u aan. U krijgt dan begin 2013 een actiemail dat u
kunt proeven en bestellen.

Op dinsdagavond 12 maart 2013 zal
de tweede Slag om Leiden worden
gehouden in sociëteit Minerva,
Breestraat 50. In de Slag strijden bedrijfsteams met
elkaar om de titel ‘het slimste bedrijf uit de regio
Leiden’. Het is een gezellige kennisquiz met vragen over sport, actualiteit, cultuur en Leiden. Er is
eten en amusement. De opbrengst van de avond is
vanzelfsprekend voor Issoria.
De eerste Slag om Leiden werd gewonnen door
het team van Hameetman/Greenfocus.
Er deden 40 teams mee die samen 3 20.000
voor Issoria bijeen speelden. De Slag om Leiden
is een initiatief van HBK belastingadviseurs en
accountants.
Er hebben zich nu al meer dan 30 bedrijven
aangemeld! Maar de zaal van sociëteit Minerva
is groter dan de zaal van Zorg en Zekerheid die
in 2012 werd gebruikt. Kortom: er kunnen meer
tafels worden verkocht, dus meldt u aan!
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen
naar: secretariaat@slagomleiden.nl

Een gastenkamer kost geld
Ziektekostenverzekeraars vergoeden tussen 3 25,- en 3 35,- per dag.
De kosten per kamer per dag zijn hoger. De subsidie van het ministerie van VWS
is niet kostendekkend. Daarom heeft Hospice Issoria ieder jaar een exploitatietekort. Uw donatie is dus hard nodig om de begroting sluitend te krijgen.

Word donateur!

Vul het formulier in dat u aantreft in dit blad of download via
www.issoria.nl/worddonateur

