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HET COLLECTEHUISJE VAN ISSORIA

U

wordt jarig. U gaat uw 25 jarig
huwelijk vieren. U staat op het
punt met pensioen te gaan. En
uw vrienden en collega’s vragen wat ze
u cadeau kunnen doen. Of uw kinderen
bellen elkaar en vragen
radeloos ‘kan
jij nog wat
verzinnen dat we
kunnen geven?’.
U weet het zelf
ook niet meer.
Want geef nou toe,
eigenlijk staat uw
huis al vol. Moedeloos verzucht u: ‘Ik heb
alles al’.

DE (ON)VERWACHTE
DOOD

Als u dit herkent, dan is het collectehuisje van Issoria iets voor u! Haal het op aan
de Burggravenlaan en zet
het op uw cadeautafel.
En vraag uw gasten u
cadeaugeld te geven
voor Issoria. Issoria kan
iedere euro gebruiken.
Want jaarlijks heeft
Issoria een exploitatietekort waardoor we
niet zonder donateurs,
gevers en schenkers
kunnen. Haal het collectehuisje van Issoria
voor één keer in huis en
steun ons!

Mail of bel en leen het huisje:
info@issoria.nl of 071 - 514.22.75.

FOTOGRAFIE
Peter AH Bakker (omslag), Hans van der Graaf (pag. 6), Annemieke de Man (pag. 8),
Hedzer van der Velde (pag. 9), Maarten van Rooij (pag. 2, 10, 11, 15), Jessica Smeenk
(pag. 12, 13) Met dank voor de foto’s aan : www.freeimages.com op pag. 13, 14 en 16

door ANNEMIEKE DE MAN
Berichten over ongelukken en rampen
doen ons altijd nog opschrikken. Al is het
maar voor even. Neem de recente ramp
met de Koreaanse veerboot Sewol. Gekapseisd met ruim 500 mensen aan boord.
Op het moment van dit schrijven zijn er
ruim 146 doden te betreuren. Stuk voor
stuk mensen die op de dag van de ramp
nietsvermoedend van huis zijn vertrokken. Om er nooit meer terug te komen. Ze
zijn letterlijk uit het leven weggerukt. De
nabestaanden vol ongeloof, wanhoop en
verdriet achterlatend.
Hoe anders is dat voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En met dit doodvonnis
op zak vaak nog jaren door kunnen leven.
Dankzij nieuwe behandelmethodes die
ziektes kunnen stabiliseren en steeds dragelijker zijn voor de patiënt. Dodelijk ziek
zijn en toch uitzicht hebben op een nabije
toekomst. Met een afnemend fysiek gestel.
Wat doet dat met een patiënt? En met zijn
naasten? In het artikel ‘Als de dood op zich
laat wachten’ geven patiënte Netty Domburg en psychotherapeute Lidwien Cornelissens hun antwoorden op deze vragen.
Een (lang) verwachte dood. Of een totaal
onverwachte. In de meeste gevallen hebben
wij mensen daar niets in te kiezen. Misschien maar beter ook.
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Jacinta neemt afscheid
en Anita volgt haar op
Op 1 april stopte Jacinta van Harteveld als coördinator van Hospice
Issoria. Dat was ze sinds maart 2003. Jacinta was vanaf de start van
de initiatiefgroep in 1997 betrokken bij de oprichting. Haar opvolgster is
Anita van der Salm. Anita (49) is een boerendochter uit Zoeterwoude.
Ze is getrouwd, heeft drie kinderen (11, 15 en 19 jaar) en woont in het
oude deel van Leiderdorp. Ze werkte in de zorg, thuiszorg, psychiatrie.
Ze was praktijkopleider en interim-manager. Anita start op 1 juni. Aan
de hand van zes vragen worden beiden kort geportretteerd.
foto en tekst MAARTEN VAN ROOIJ

W

at wilde je als kind later
worden?
Jacinta: Kinderarts in een
ontwikkelingsland.
Anita: Zuster.

Anita: De kathedraal van de zee van
Ildefonso Falcones. Over het bouwen
van een kathedraal in Spanje in de 14e
eeuw. Veel verhaallijnen die spannend en
boeiend zijn.

Wat is je favoriete boek?
Jacinta: De overgave van Arthur Japin.
Omdat het zo mooi beschrijft hoe je
mens kunt blijven ondanks alles wat je
wordt aangedaan. Hoe je na veel vernedering en leed toch de hand uitsteekt
naar de ander.

Wie is je grote voorbeeld?
Jacinta: Dr. Michael Murphy. Een IersAmerikaanse arts-psychiater. Ik heb trainingen bij hem gevolgd. Van hem heb ik
geleerd erop te vertrouwen dat mensen in
staat zijn hun eigen oplossing te vinden.
En: om mijn oordeel terug te houden.

V.l.n.r. Anita van der Salm en Jacinta van Harteveld

Anita: Mijn energie haal ik uit de gesprekken met mijn vriendinnen. Zij leren me
veel over hoe je in het leven kunt staan.
Welke gebeurtenis was van grote
betekenis in je leven?
Jacinta: Het hebben van kinderen. Niet
zozeer het moment van de geboorte.
Maar het samen opgroeien. Ik ben steeds
meer van mezelf gaan begrijpen dankzij
onze kinderen. Bijvoorbeeld wat het betekent om liefde echt in je leven toe te laten.
Anita: Het krijgen van mijn kinderen.
De verantwoordelijkheid die je dan
krijgt. Maar ook wat je allemaal leert van
je kinderen, wat ze je spiegelen. En het
besef dat je niet alles onder controle hebt
en dat veel uiteindelijk vanzelf gaat.
Wat is je favoriete tv-programma?
Jacinta: Ik hou erg van documentaires.
Bijvoorbeeld die van Frans Bromet.
Anita: ‘Wie is de mol?’ Spannend en
ontspannend. Samen met de kinderen
analyseren en wedden wie het is. Het is
een gespreksonderwerp.
Wat is je levensmotto?
Jacinta: Stel dingen niet uit.
Anita: Als je ergens voor wilt gaan, komt
het vanzelf op je pad als je ervoor open
staat.
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Kunst werkt helend
Sinds mei 2012 heeft Issoria een Kunstcommissie. De commissie organiseert drie exposities per jaar in de gemeenschappelijke ruimtes van het
huis. Dat gebeurt niet zomaar; er zitten ideeën en gedachten achter.
door MAARTEN VAN ROOIJ

D

e start

Voorjaar 2012 was Ingrid van
den Broek de eerste exposant
in het huis aan de Plantage. Ingrid is
kunstenares maar ook vrijwilligster bij
Issoria. Het was een experiment, maar
omdat de reacties positief waren, werd
besloten ermee door te gaan. De kunstcommissie was een feit.
De commissie startte met het bedenken
waaraan de te exposeren kunst moest
voldoen. Aan de te exposeren kunst
wordt een aantal kwaliteitseisen gesteld:
- Het moet rust uitstralen (niet overheersend aanwezig zijn, niet te druk,
niet te kleurrijk);
- Het moet ruimte geven voor reflectie;
- Het moet voor velen acceptabel zijn;
- Het moet iets van schoonheid en
harmonie uitstralen.
Verder moeten de kunstwerken tweedimensionaal en ingelijst zijn.

Altijd op zoek
De huidige kunstcommissie bestaat
uit Thea van Haarlem, Marlies Rots
en Ingrid van den Broek. Alle drie zijn
actief in de kunstwereld. Thea heeft de
opleiding kunstzinnige therapie gedaan,
is kunstenares en educatief consulente in
het LUMC. Ingrid heeft de kunstacademie Leiden (locatie Rijnsburg) gedaan en
is kunstenares. Marlies is sinds zij stopte
met werken in 2004 vrijwilligster bij het
museum Beelden aan Zee in Scheveningen; ze geeft er rondleidingen.
Ze zijn altijd op zoek naar kunst die past
bij Issoria. ‘De kunstwerken moeten aan
de muur op te hangen zijn. We verzekeren de werken overigens niet’, zegt Marlies. En de kunst moet een professionele
uitstraling hebben. Lachend vult Thea
aan: ‘Geen hobbykunst dus. Alhoewel
weinig kunstenaars van hun kunst kunnen leven natuurlijk’.

De weg naar binnen zoeken
Een brug te bouwen tussen de
wereld van de geest en de aardse
werkelijkheid.
Door te willen en te handelen,
verbind je je met de realiteit.
Er zijn beelden nodig om de taal
van de kunst uit te drukken.
Kleuren en vormen van zowel
muziek, gedichten en dans.
Kunst brengt je op nieuwe gedachten.
Kunst is geen luxe, maar als
dagelijks brood
Overdenking van
Ingrid van den Broek

Thea, Ingrid en Marlies lopen ieder jaar
langs alle ateliers die zijn opgenomen
in de Leidse kunstroute. Het Kunstcentrum Haagweg is een plek waar ze veel
komen. De komende twee exposanten
Sylvia ten Kleij en Annemarie van der
Vlist hebben er hun atelier.

Weinig reacties
De kunstenaars exposeren graag in het
huis van Issoria. Ingrid: ‘Ze vinden het
allemaal een speciale, bijzondere plek’.
De kunstenaars mogen een boekje of
schrift neerleggen voor reacties. Veel
wordt er niet gereageerd. Als er reacties
komen, zijn die vooral van vrijwilligers.
Thea: ‘Dat komt ook omdat de kunstwerken niet in de gastenkamers hangen,
maar in de gemeenschappelijke ruimtes.
Onze gasten komen daar wat minder,
zeker niet op de trainings- en vergaderruimte op de bovenste verdieping’.
Op de vraag of er wel eens een kunstwerk is geweest waar mensen zich aan
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Overzicht van exposities
sinds 2012
Ingrid van den Broek
Algemeen werk
Jaap Doornik
Foto’s rond het thema bomen
Caroline Roessingh
Tekeningen en kastjes
Verschillende kunstenaars
Verzameling mandala’s, boeddhistische geometrische patronen die
metafysisch of symbolisch de kosmos
uitbeelden
Thea van Haarlem
Niet gepubliceerde illustraties bij het
boek ‘Leven in het zicht van de dood’
Paul Bokslag
Papiersnijwerk
Peter AH Bakker
Reflectieve foto’s van handen en
portretten uit Afrika, Zuid-Amerika
en Azië.

pakte. Sommigen vonden dat een obsceen beeld. Maar het is gewoon blijven
hangen’, vertelt Thea. Het tweede
voorval ging over een kunstwerk van
Ingrid dat in de keuken op de Plantage
hing tijdens de eerste expositie. ‘Een
gast vond het lelijk’, vertelt Ingrid met
zelfspot: ’Mopperend had hij gevraagd of
die stoeptegel niet gewoon weg kon.’

stoorden, komen er twee verhalen
boven water. ‘Caroline Roessingh maakt
aquarellen die min of meer uit vlekken
vloeien. Op één werk leek het alsof een
man een gebukte vrouw van achteren

Van 6 januari t/m 22 april 2014 exposeerde
Peter AH Bakker foto’s onder de titel ‘Family of
Man’ en ‘Hands’. In zijn foto’s probeert Peter
schoonheid en contemplatie vast te leggen. Op
de cover staat de foto ‘Hands in inspirative
Togo’, op pagina 4 ‘Incredible India’ en hieronder ‘Knock on the door’.

Te koop?
Het doel van de exposities is natuurlijk
niet het verkopen van werken. Maar het
is wel gebeurd dat iemand iets zo mooi
vond dat hij het wilde hebben. Daarom
komt er bij de komende exposities een
A4-tje met de titels en de verkoopprijzen
van de kunstwerken. In totaal hangen er
per expositie rond de 25 kunstwerken.
Ingrid: ‘Er zijn zo’n 20 plekken, maar
afhankelijk van de grootte van de kunstwerken passen op sommige plekken
meer dan één werk’.

Gepland in 2014
Sylvia ten Kleij
Textiel
Annemarie van de Vlist
Schilderijen
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Helende werking van kunst
‘Heb je laatst College Tour met Jaap van
Zweden gezien op tv?’, vraagt Thea. ‘Hij
vertelde hoe zijn autistische zoon via
kinderliedjes had leren praten. Ik ben
ervan overtuigd dat kunst helend werkt.
We weten uit de binnenhuisarchitectuur
dat kleuren van invloed zijn op de stemmig van mensen. Daar wordt gebruik van
gemaakt in winkels maar bijvoorbeeld
ook in ziekenhuizen en psychiatrische

inrichtingen. Thea: ‘Een bekend voorbeeld uit de kunst stamt al uit het eind van
de Middeleeuwen. Voor het Isenheimer
altaar in Colmar (Elzas, Duitsland) werden zieken regelmatig neergezet, opdat
de boodschap die door de voorstellingen
op het zevenluik wordt uitgedragen op
hen zou inwerken. Zo werd je toen al van
kunst een gezonder of completer mens’.
In het Rijksmuseum, Amsterdam is tot 7
september 2014 de tentoonstelling ‘Art is
therapy’ te zien. De filosoof Alain de Botton
heeft kunst bijeen gebracht die beter maakt.

v.l.n.r. Marlies Rots, Thea van Haarlem en Ingrid van den Broek
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Hoe doen ze dat in Issoria?

Klusjes en klussen
Als er in je huis iets stuk is, is het fijn als je iemand in de buurt hebt
die dat kan oplossen. En die dat niet alleen maar belooft, maar ook
doet waardoor het ‘verlanglijstje’ steeds korter wordt en de op de loer
liggende ergernis geen kans krijgt’.
door JESSICA SMEENK

I

ssoria heeft ook een klussenlijstje.
Maar daarop staan door de inzet van
‘klusjesmannen’ Nico Doodeman
en Wim Dusoswa geen oude ergernissen.
Zij komen elke woensdagmiddag om
problemen en probleempjes op te lossen.
‘En als we iets niet zelf kunnen geven we
Issoria advies’, vertelt Nico.

Hun wens is
gereedschap
dat op Issoria
kan blijven.
De twee zijn nog niet zo lang vrijwilliger
bij Issoria. Nico -na zijn pensionering
nog parttime bezig met het opzetten van
brouwerijen in het buitenland- begon in
de tijd van de verhuizing naar de Burggravenlaan. Zijn partner -zorgvrijwilligsterhad hem verteld dat er behoefte was aan
klusvrijwilligers. Daarna is hij gebleven.
Begin dit jaar kwam Wim erbij nadat
een kennis -ook zorgvrijwilligster- had
gevraagd of hij Nico wilde helpen. Wim
werkte tot een jaar geleden bij DSM Gist
in Delft.
De twee zijn ongeveer even oud, technisch aangelegd en ze zijn blij dat ze met
zijn tweeën werken. ‘Fijn als je een paar
extra handen hebt bij iets ingewikkelds.’

Wasbak t/m folie op ramen
Na ons gesprekje aan het begin van een

woensdagmiddag gaan ze in de stilteruimte een oude wasbak slopen en een
nieuwe ophangen. De ladders die nu
nog in de stilteruimte staan, moeten naar
buiten en daarvoor gaan ze een andere
keer haken aan de muur maken. En als ze
tijd over hebben voor ze om een uur of
vijf weer naar huis gaan, kijken ze op het
klussenlijstje.
Een paar voorbeelden van afgevinkte
klusjes: de piepende deurdranger op de
voordeur vervangen, de deurdrangers
binnen beter afgesteld zodat de deuren
niet meer dichtknallen, automatische
raamopener in de keuken aangebracht
zodat er niemand meer op het aanrecht

hoeft te klimmen als het raam open
moet, folie op badkamerramen tegen
inkijk. De dingen die zijn blijven liggen
bij de inrichting van het nieuwe pand
pakken ze op. Nico: ‘Het budget was
krap en dus kon niet alles meteen.’
Wim en Nico vervullen dus veel wensen,
die ze via de coördinatoren Hans of Erna
krijgen. ‘Als je binnenkomt, krijg je soms
ook al direct vragen van zorgvrijwilligers.’ Ze vinden het werk voor Issoria
fijn, al vinden ze het jammer dat ze niet
op de fiets kunnen komen omdat ze altijd gereedschap mee moeten nemen van
thuis. Hun grootste wens is gereedschap
dat op Issoria kan blijven.
v.l.n.r. Nico Doodeman en Wim Dusoswa

OVER LEVEN EN LOSLATEN
Bert en Diana Kulk
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Wie zijn het
die Issoria
helpen met
een gift of
schenking?
Ieder jaar ontvangt Issoria van
particulieren en ondernemers
giften of schenkingen. Wie zijn
het? Waarom doen ze het? Hebben ze een bijzondere relatie met
Issoria? We vragen het een gever
en een nabestaande.
foto en tekst MAARTEN VAN ROOIJ

Wie? Bert en Diana Kulk
Wat zijn jullie? Al 33 jaar eigenaren
van een bloemen- en plantenshop op het
Levendaal.
Wat geven jullie? Wekelijks geven we
een mooi boeket voor in de huiskamer
van Issoria. Daarnaast koopt Issoria
als welkom voor elke nieuwe gast een
bos bloemen bij ons en daar geven we
korting op.
Waarom doen jullie dat? Issoria doet
gewoon heel mooi werk.
Heb je een speciale band met
Issoria? Toen Issoria nog aan de
Plantage zat, waren we buurtgenoten.
Hoe staan jullie in het leven? Hard
werken en genieten. En we houden van
ons werk.

Wie? Mevrouw Pols
Wat was zij? Zij was pedicure en
woonde in Leiden.
Wat gaf zij? Na haar overlijden in 2012
op haar 81-ste liet zij via haar testament
een aanzienlijk percentage van haar nalatenschap na aan Issoria.

Issoria ook steunen?
Voor de exploitatie van Issoria is jaarlijks veel geld nodig. Daarom is de Stichting
Vrienden van Issoria stelselmatig op zoek naar extra geld. U kunt donateur worden
(zie advertentie op achterkant van dit magazine), sponsoren of schenken. Voor meer
informatie daarover kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Vrienden van
Issoria, Wim de Leeuw 06-53 28 45 58 of per mail vrienden@gmail.com.

Waarom deed zij dat? Omdat Issoria
haar precies de houvast gaf dat ze nodig
had om het laatste stukje van haar leven
te vervolmaken.
Had zij een speciale band met
Issoria? Naast de inhoudelijke bijdrage
was het vooral de toon of sfeer waar mijn
tante waarde aan hechtte, zegt haar neef
Stevan Diepgrond. Issoria gaf haar het
vertrouwen dat ze er toe deed. Vooral
toen ze wat meer hulpbehoevend was,
had ze dit hard nodig. Dit vertrouwen
nam onzekerheid weg en heeft haar
zeker geholpen met het waardig invullen
van de laatste periode.
Hoe stond zij in het leven? Eerlijk
gezegd was het na het overlijden van
haar man in 1996) een intensieve zoektocht naar zingeving. Het had voor haar
allemaal niet zo lang meer hoeven duren, maar het was zoals het was en dus
heeft ze enorm haar best gedaan om er
iets van te maken. Ze heeft er echt hard
voor moeten werken, maar achteraf
was ze toch trots op wat ze allemaal nog
geleerd had.
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Als de dood op
zich laat wachten
Als mensen een ongeneeslijke vorm van kanker hebben, wil dat niet
altijd zeggen dat ze binnen afzienbare tijd overlijden. Doordat het
aantal behandelmethodes om kanker te stabiliseren nog steeds groeit
en chemotherapie steeds dragelijker wordt, kan de palliatieve fase
chronisch worden. Hoe kun je dan -met de dood voor ogen- toch
doorgaan met leven? Kankerpatiënte Netty Domburg en psychotherapeute Lidwien Cornelissens vertellen.
door ANNEMIEKE DE MAN

N

etty Domburg (60 jaar) ziet
er goed verzorgd uit. Gekleed
in vrolijke voorjaarskleding,
goed gekapt en zorgvuldig opgemaakt zit

ze rechtop in haar fauteuil. Alleen haar
dikke sokken en grote, roze pantoffels
verraden iets van haar fysieke toestand.
‘De chemo die ik op dit moment krijg,
Netty Domburg

werkt in op de huid van mijn voeten. Als
ik ze niet invet, worden ze rauw en kan
ik bijna niet meer lopen.’ Netty, bij wie
2,5 jaar geleden uitgezaaide borstkanker
is geconstateerd, is er inmiddels aan gewend niet alles meer te kunnen doen. ‘Ik
zit er nu heel fit bij, maar over een uurtje
gaat het licht uit. Dan moet ik eerst twee
uur naar bed voordat ik weer verder
kan met de dag. Het is elke dag weer
schipperen met mijn energie, vooral ook
omdat ik ook last heb van de ziekte van
Ménière. Als ik te veel doe of mezelf te
druk maak, steekt duizeligheid de kop
op. En val ik soms letterlijk om.’

Steun
Gelukkig kan Netty rekenen op de onvoorwaardelijke steun van haar partner
(LAT-relatie), haar twee zonen en haar
familie. ‘Ze staan achter mij en accepteren mij en mijn conditie zoals die per dag
is. Ze zorgen goed voor me; mijn vriend
kookt voor me, mijn zus gaat altijd met
mij mee naar het ziekenhuis en ik heb
een heel boodschappenteam om me
heen verzameld om te voorkomen dat ik
steeds een beroep moet doen op dezelfde
mensen.’ Netty lacht: ‘Het is wel een
heel geplan hoor al die verschillende
boodschappen- en takenlijstjes. Ik lijk
soms net een logistiek manager.’
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moeder. Ik weet wat het is om een kind
te verliezen. En geloof me, dat is erger
dan kanker.’

Lidwien Cornelissens

Dat steun niet zomaar vanzelfsprekend
is, wordt duidelijk als Netty vertelt dat
de aandacht van kennissen en vrienden
afneemt naarmate ze langer ziek is: ‘Het
nieuwtje is eraf en ik ben nog niet dood.
Maar meekomen kan ik ook niet meer.
Het lijkt wel of ze mij minder serieus
nemen. Dan zeggen ze: ‘Je ziet er toch
nog goed uit’ of ‘We gaan allemaal ooit
dood’. Dat raakt me en toch probeer ik
zelf geïnteresseerd te blijven in hoe het
hen vergaat. Misschien wel in de hoop
dat ze mij dan weer gaan zien.’

Dilemma’s
Wat Netty ook als een pijnlijk dilemma
ervaart, is de vraag hoelang ze door moet
gaan met behandelingen. Op aandringen van haar oncoloog is ze na drie
hormoonkuren, waarvan de eerste heel
goed werkte, overgestapt op chemotherapie. ‘Als ik dat niet had gedaan, had ik
volgens de oncoloog nog maar drie tot
zes maanden te leven gehad. Ja, wat doe
je dan? Ik heb altijd gezegd dat ik nooit
aan de chemo zou gaan, maar langzaam
verleg ik toch mijn grenzen.’
De bijwerkingen van de chemotherapie
spelen een rol in Netty’s overwegingen.
‘Ik heb liever kwaliteit van leven dan
kwantiteit.’ Daarnaast houdt Netty zich
vast aan haar zonen en moeder. ‘Aan de
ene kant zou ik wel willen stoppen. Mijn
oudste zoon is in 2008 overleden. Ik zou
heel graag naar hem toe willen. Aan de
andere kant wil ik voor mijn twee zoons
hier nog doorvechten. En ook voor mijn

Gevangen tussen die twee werelden
probeert Netty van iedere dag het beste
te maken. Ze wordt blij van muziek,
leuke DVD’s, de ontmoetingen met
haar zoons en een wandeling met haar
zus en moeder. Eind mei gaat ze een
weekje op vakantie met haar familie.
Daar kijkt ze erg naar uit. Daarnaast
geniet ze iedere dag van haar ‘surrogaat
katten’. Twee cavia’s, gekregen van haar
zus. Als vervanging voor haar 12-jarige
kat die ze na haar verhuizing naar een
gelijkvloers appartement niet langer
een goed ‘buiten’ huis kon geven en die
nu bij haar ex-buurvrouw in Dwingeloo woont. ‘Het is goed zo. Ik probeer
gewoon nog het beste uit mijn leven te
halen.’
Dat gaat Netty beter af sinds ze een
gesprek heeft gehad met haar huisarts
over haar naderende levenseinde. ‘Als
het eenmaal zover is, wil ik de zeker-

Van praten
over de
dood, ga je
niet dood.
heid hebben dat ik rustig kan sterven.
Ik heb daarom een euthanasieverklaring
getekend. Mijn familie staat gelukkig
achter me. Nu ik ook weet hoe mijn
huisarts hier in staat, geeft mij dat een
hoop rust.’

en de behandelingen. Hierdoor kan de
steun in de (naaste) omgeving afnemen.
‘Eigenlijk moeten deze mensen en hun
naasten in een versneld tempo leren omgaan met een chronische ziekte. Zowel
met een chronische energiebeperking als
met de rouw over het verlies aan levenskwaliteit. Ze moeten een nieuwe vorm
vinden om verder te leven door hun
energie goed over de dag te verdelen. En
door zelf weer sociaal actief te worden
en ook oog te hebben voor mensen om
hen heen.’
Het leren omgaan met een chronische
ziekte begint met het erkennen en accepteren van de situatie en de daarbij
behorende gevoelens en behoeften.
Daarnaast is het belangrijk om zoveel
mogelijk hulp in te schakelen. ‘Op een
bepaalde manier zijn de patiënt, de partner en eventuele kinderen allemaal ziek;
iedereen komt tekort. Door bijvoorbeeld
andere mensen in te schakelen om mee
te gaan naar het ziekenhuis voor behandelingen, wordt de partner ontlast en kan
uitputting voorkomen worden. En er
ontstaat ruimte om samen leuke dingen
te ondernemen die de kwaliteit van het
leven vergroten.’

Regelen
Als de basis onder iemands leven weer
een beetje op orde, is de volgende stap
om het leven én de dood aan te kijken en
te omarmen. ‘Van praten over de dood,
ga je niet dood. Veel mensen hebben er
baat bij om in een vroeg stadium al na te
denken over bijvoorbeeld hun levenseinde of begrafenis. Als dat eenmaal vastgelegd en geregeld is, krijgen ze ruimte
om zich weer volledig op het leven te
richten.’

Energie
Psychotherapeute Lidwien Cornelissens
herkent het verhaal van Netty. ‘Ik heb
veel cliënten die in dezelfde situatie zitten. Enkelen zelfs al meer dan tien jaar.
Door de verbeterde behandelmethoden
wordt de palliatieve fase chronisch en is
er eigenlijk sprake van uitgesteld overlijden.’ Dit vraagt volgens Lidwien veel van
het uithoudingsvermogen van de patiënt,
zijn of haar partner en omgeving. Niet
iedereen beschikt over voldoende draagkracht om langdurig om te kunnen gaan
met de onzekerheid, de fysieke kwalen

Lidwien probeert haar cliënten uit te
dagen om vooruit te blijven kijken en het
leven te leven tot de laatste dag. ‘Ik spoor
mijn cliënten aan om deze tijd vooral
te gebruiken voor dingen die ze altijd al
hadden willen doen of juist willen blijven doen. Alles waar ze blij van worden
is goed. Een studie volgen. Vrijwilligerswerk doen. Op vakantie gaan of toch die
ene nieuwe jas kopen, al draag je hem
maar één keer. Durf door te leven. En
een beetje een lange neus te maken naar
de dood.’
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Klantenservice of:
Het exitsysteem
deugt niet
Bij ongeveer één op de drie erfenissen ontstaat ruzie tussen de erfgenamen over wie wat krijgt uit de inboedel. De verdeling van spullen
staat hoog op de stressladder in de periode na een overlijden.
door JESSICA SMEENK

M

aar cijfer de stress niet weg
bij andere dingen die na een
overlijden moeten gebeuren,
zoals het opzeggen van abonnementen,
lidmaatschappen en verzekeringen en
het afhandelen van bankzaken. Die klus
wordt vaak aangeduid als ‘administratief
gedoe’, alsof het saai kantoorwerk is.
Meestal is het één erfgenaam die dat op
zich neemt.
Wie er niet mee te maken heeft gehad
heeft meestal geen idee over de impact
die het kan hebben.

Het voelt als ‘deleten’
‘Het is alsof je iemand aan het deleten
bent’, zei Johan Bäckes tegen mij toen ik
hem vroeg hoe het met hem ging na het
overlijden van zijn moeder. Hij verwoordde daarmee het gevoel dat ik had
bij het afhandelen van de nalatenschap
van mijn ouders, zo’n twee jaar geleden.
Wij kwamen tijdens een gesprek tot de
conclusie dat dat gevoel ontstaat door
de grote moeite die je vaak moet doen
om iets te regelen. ‘Het is al triest en dan
moet je er zoveel moeite voor doen. De
bankrekeningen worden geblokkeerd en
dan kun je dus geen transacties zien en je
kunt niets betalen of stoppen’, zei Johan.

Pijnlijke emoties
Dat je herhaaldelijk moet terugbellen om
te controleren of je verzoek om beëin-

diging van een abonnement of contract
is verwerkt komt heel vaak voor. Johan
vond het ‘heel pijnlijk dat je dan iedere
keer weer moet aantonen dat je moeder
is overleden.’ Ik moest soms meer dan
eens verklaringen van overlijden èn van
erfrecht opsturen om iets te kunnen
opzeggen. ‘Het verloopt niet soepel,
het lijkt wel of ze er geen protocol voor
hebben. Dat frustreert enorm’, is Johans
ervaring.
De verdeling van spullen heb je in eigen
hand, maar bij het afhandelen van administratieve zaken ben je heel afhankelijk.
Daar word je boos van, was onze conclusie. Je krijgt het gevoel dat je op een

agressieve manier bezig bent iemands
sporen uit te wissen.
Als een overledene uit een administratie
moet worden geschrapt, moet dat in
één keer klaar zijn, vindt Johan. ‘Als dat
wel goed gaat, merk je dat het minder
zwaar is.’ Wij hebben beiden positieve
ervaringen met instanties die je wel
goed en snel helpen, zoals ABP en SVB.
Maar bij sommige grote banken en
telecominstellingen moet je je als een
terriër opstellen.
In het algemeen is Johans conclusie:
‘Klant worden is gemakkelijk, maar het
exitsysteem deugt niet.’

OVER LEVEN EN LOSLATEN

‘IN
LIEFDE
VRIJ’
Kent u ook een speciale opstelling
ter nagedachtenis van een overleden dierbare? Meld die dan s.v.p.
aan voor deze rubriek. Stuur uw tip
naar info@issoria.nl. Of maak er zelf
een foto van (liefst in een zo hoog
mogelijke resolutie) en mail die ons.

BOEDEL
Een glazenwasser die ik ken, is
geswitcht en in de boedelopruiming
gegaan.
‘Je moet op twee dingen letten’, zegt hij.
‘Ten eerste kijkt iedereen of er ergens
geld verstopt zit. En als er zestig rooitjes in oude vaas zit, dan wil je niet dat
een van die loopjongens van je dat in
zijn zak stopt.’
‘Nee, dat wil je niet’, zeg ik, ‘die wil je
zelf in je zak stoppen.’
‘Juist.’
Ik denk: welke gek stopt 60 mille in
een vaas? Maar als ik het wangedrag
van de banken in de afgelopen jaren in
ogenschouw neem, dan vind ik het zo
vreemd nog niet.
‘Wat was het tweede?’
‘Je moet nooit de familie erbij hebben
als je de boel leegruimt. Dat kunnen
ze niet aan. Wij zijn geen verhuizers.

We vissen wat aardige spullen eruit.
Die gaan naar een handelaar en de rest
gooien we in een afvalcontainer. Dat is
niet leuk.’
‘Moet jij ervoor betalen om die spullen
op te halen’, vraag ik met mijn onnozele
kop.

‘Ik? Nee, natuurlijk niet! Hun! Hun
moeten betalen.’
‘Hoeveel?’
‘Duizend tot vijftienhonderd euro. Zijn
ze van alle rompslomp af.’
Ik overweeg van baan te wisselen.
J. Pennings
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Drie projecten 1001
euroclub uitgelicht
Gedichten van Sentenna
door JESSICA SMEENK
Dat de hele opbrengst naar Issoria gaat is,
alleen maar mogelijk door al het werk dat
de mensen achter het project zelf doen.
‘Al dat handwerk kost veel tijd’, vertelt
Annet. ‘Maar als je het allemaal laat doen
wordt het te duur.’

T

erwijl we aan de tafel van Annet
Gijsman zitten te praten over
het 1001-europroject is ze er
ook letterlijk mee bezig. Ze vouwt de
bladzijden van ‘Grenzeloos Vrouw’, een
nieuwe serie gedichten van de Leidse
dichteres Sentenna. ‘Drukkerij Mostert
& Van Onderen! heeft de hele oplage
van zevenhonderd exemplaren gratis
gedrukt, ook de kaften. En zij hebben
ook de vormgeving verzorgd’, vertelt
Annet, één van de initiatiefnemers van
deze actie.
‘De drukker heeft alles gratis gedaan
op voorwaarde dat wij het boekje zelf
afwerken. Dus rapen en vouwen van de
blaadjes en het vouwen van de kaft. Dan
gaatjes prikken en draadjes knippen om

van blaadjes en kaft een geheel te maken.
En ook de draadjes hebben we gekregen,
van boekbinderij Papyrus aan de Vollersgracht.’
Het boekje telt vijftien gedichten.
Bijzonder is dat de eerste letters van de
titels van de gedichten de titel van het
bundeltje vormen.
De hele opbrengst van de verkoop van
‘Grenzeloos Vrouw’ gaat naar Issoria.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt
aan Jacinta van Harteveld tijdens de
open dag van Issoria ter gelegenheid
van de verhuizing naar de Burggravenlaan. Inmiddels zijn er al ongeveer 170
verkocht. Nog dertig en dan is er 1001
euro binnen.

Ze vindt het heel bijzonder dat de drukker zoveel doet. ‘Ik lever de gedichten
in als Word-bestand en zij leggen de
laatste hand aan de layout.’ Annet zegt
dat ze het ook geweldig vindt dat je bij
het werken aan een project als dit zoveel
aardige mensen ontdekt die dingen
voor je willen doen: ‘Daar horen ook de
kopers bij. Soms koopt iemand wel tien
exemplaren.’
Op zaterdag 24 mei is er vanaf negen
uur ’s ochtends in het winkelcentrum in
Noord-Hofland in Voorschoten een speciale markt voor 1001-euroacties, daar is
het dichtbundeltje te koop. De boekjes
zijn ook te koop via Annet Gijsman
(a.gijsman@hetnet.nl) en bij Issoria.
Het was ook gedurende drie maanden te
koop bij boekhandel De Kler in Leiden
en vervolgens in Oegstgeest.
Sentenna’s vorige boekje - ‘Vrouwenkracht’ - werd uitgegeven voor oorlogsmoeders (Serious Request glazen huis
Leiden 2011). Daarvan werd de hele
oplage van 1000 stuks verkocht.

OVER LEVEN EN LOSLATEN

De dames Bontje
door JESSICA SMEENK

D

e bedoeling van een 1001-europroject is 1001 euro bijeen
te brengen en die te schenken
aan Hospice Issoria. Dan is het project
afgerond. In oktober vorig
jaar was dat het geval bij ‘de
dames Bontje’ uit Oegstgeest, ook wel bekend als
‘Hil breit wat u wilt’.
Maar waarom zou je stoppen als je het leuk vindt
en als de klanten blijven
komen? Daarom gaan ‘de dames Bontje’
door, op weg naar de volgende 1001
euro. Moeder Hil Bontje blijft breien en
haken, dochter Albertine organiseert wat
nodig is en kleindochter Joy van bijna
acht haakt en breit ook al een beetje mee.
Albertine bakte in het begin van het project taarten. ‘Maar dat leverde te weinig
op en kostte te veel tijd.’
Moeder Hil vertelt aan haar gezellige
eettafel dat ze zowat de hele dag aan het

breien is. ‘Ik zou nog wel meer willen
doen. 24 uur per dag is te weinig.’ Ze
breit op bestelling, maar ze maakt ook
dingen naar eigen idee en ontwerp,
zoals omslagdoeken en
kussens. Op de vrijmarkt
van vorig jaar in Hazerswoude en op de open dag
van Issoria vlak voor de
verhuizing verkochten
Hil en haar dochter ‘heel
goed’. Verder verkopen
ze aan kennissen, collegavrijwilligers van Albertine in Issoria en
via de klantenkring van Albertine, die
ambulant kapster is. En op 24 mei zijn ze
ook op de markt van 1001-europrojecten
in het winkelcentrum in het Voorschotense Noord-Hofland.
Behalve breiwerk verkopen de dames
Bontje ook borduurwerk. Dat maakt een
buurvrouw van Hil Bontje. Weer een
andere buurvrouw draagt aan het project
bij door kettingen te maken.

Bij Hil kun je aankloppen met het
verzoek of ze iets wil breien van wol
die je nog hebt liggen. Ze kan ook een
breiwerk afmaken dat al jaren onaf in
een kast ligt. En ze draait er ook haar
hand niet voor om, om iets anders te
maken van de wol van de trui die je niet
meer zo leuk vindt. ‘Dan haal ik dat
breiwerk uit, ik was de wol en dan brei ik
er wat anders van. Soms moet ik dat ook
weer uithalen en opnieuw breien omdat
ik niet uitkwam met de hoeveelheid
materiaal.’
Materiaalkosten zijn er niet. Via via
komen ze aan resten en restjes wol en
ander breimateriaal en aan touw voor
gehaakte mandjes. Wie wol over heeft,
weet nu waar die naar toe kan.
Mail voor informatie aan:
albertine13@gmail.com

www.1001.nu: voor al uw boeken
door ANNEMIEKE DE MAN

Z

elf gaf ze regelmatig haar oude
boeken weg aan goede doelen.
En op het moment dat ze de oproep voor de fantastische 1001 euroclub
in dit magazine las, was een en een twee.
Of eigenlijk drie. Anneke Seelen ontwikkelde een website waarop 2e handsboeken verkocht worden ten behoeve van
Issoria.

Issoria, kan deze op de site aanmelden.
De boeken komen dan gecategoriseerd
op de site te staan. Als het boek gekocht
wordt, ontvangt de verkoper een mailtje
van Anneke met daarop de gegevens van
de koper. Hierna spreken de koper en
verkoper onderling af hoe het boek afgeleverd wordt. Eventuele verzendkosten
worden altijd door de koper betaald.

Anneke: ‘Ik denk dat veel mensen
boeken in huis hebben die ze net als
ik best weg willen geven aan een goed
doel. Daarop speel ik in met de website.
Onder het motto ‘Steun Issoria, maak
ruimte in je boekenkast en een ander blij
met je boek’ bied ik mensen de mogelijkheid 2e handsboeken te (ver)kopen.’
Het werkt heel eenvoudig. Iedereen die
één of meerdere boeken wil doneren aan

Alle boeken op de site kosten € 3,-.
Daarvan is € 2,- bestemd voor Issoria
en € 1,- als bijdrage voor de gemaakte
website kosten. Zodra deze kosten
betaald zijn, is het volledige bedrag
bestemd voor Issoria. Binnenkort zijn er
ook tijdschriften en antiquariaatboeken
verkrijgbaar voor resp. € 1,- en € 10,-.
Op de website staat inmiddels een

aantrekkelijk assortiment boeken: van
romans tot kunstboeken. Boeken die allemaal op een nieuwe eigenaar wachten.
Anneke: ‘Er staat echt voor elk wat wils,
dus kom gerust bij mij shoppen. En als je
een bij mij gekocht boek uitgelezen hebt,
mag je hem altijd weer voor verkoop op
de site aanbieden!’
Als eerste weten welke ‘nieuwe’ boeken
er op de site te koop zijn? Volg de Issoria
boekenclub dan op facebook: facebook.
com/1001.nu
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uitgelicht
Aankondiging symposium

Raar is zo gek nog niet: omgang met
mensen met psychiatrische problematiek
in de palliatieve fase
Woensdagavond 8 oktober 2014 in de Vredeskerk in Leiden
van 19.00 tot 22.00 uur
Steeds meer mensen met een ernstig
psychische trauma of psychiatrische
problematiek verblijven, in tegenstelling
tot vroeger, in de laatste levensfase in een
thuissituatie. In de praktijk betekent dit
dat (huis)artsen, (wijk)verpleegkundigen, maar ook hospicemedewerkers en
vrijwilligers steeds vaker in aanraking
komen met ziektebeelden en gedrag
(manipulatie, grenzeloosheid, agressie,
e.d.) dat zodanig complex is dat het om
een specifieke benadering en deskundigheid vraagt.
Tijdens het jaarlijkse symposium van Issoria willen wij onze ervaringen hiermee

delen; waar zijn we tegenaan gelopen en
wat hebben we er van geleerd. Een deskundige uit het veld van de geestelijke
gezondheidszorg zal vanuit de theorie
zijn licht laten schijnen en handvatten
geven voor de omgang en hoe een veilige
setting te creëren. De avond zal afgesloten worden met theater waarin situaties
uit de praktijk uit- en teruggespeeld
worden. Hierbij is ruimte voor eigen
inbreng van de deelnemers.
Kosten € 15 over te maken op 395 934
559 t.n.v. Hospice Issoria.
Voor nadere informatie en opgave:
info@issoria.nl

Gedeelde smart is halve smart
Lotgenotengroep voor mensen die een dierbare verloren hebben
onvoldoende ondersteuning kan geven.
In die situaties kan het prettig zijn om te
praten met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Over de overledene, het
gemis, over wat geweest en misschien niet
geweest is. Over hoe alles in je leven zo
veranderd is na het verlies.
Issoria wil graag ruimte geven aan deze
behoefte in de vorm van een lotgenotengroep. De groep zal in januari 2015 gaan
starten. Data en locatie worden op een
later tijdstip bekend gemaakt.

Veel mensen redden het om na het verlies
van een dierbare het leven weer zo goed
mogelijk op te pakken. Vaak met steun
van familie en vrienden. Er zijn echter
situaties waarin dit netwerk ontbreekt of

Mocht u interesse hebben of meer
informatie willen dan kunt u dit kenbaar
maken door een mail te sturen naar
info@issoria.nl of te bellen met Jacinta
van Harteveld: 06 - 30 26 70 68 of Thea
van Haarlem: 06 - 27 22 87 55.

Het einde als begin
door JACINTA VAN HARTEVELD
Het einde als begin is zo’n boek waarin
je gaandeweg steeds langzamer gaat lezen
omdat je niet die laatste bladzijde om
wilt slaan. Tiziano Terzani, een Italiaanse
journalist en schrijver, lijdt aan kanker.
Als hij beseft dat zijn einde nabij is,
besluit hij met zijn zoon Folco terug te
blikken op zijn leven.
Terzani werkte van 1972 tot 1997 als correspondent in Azië voor het Duitse blad
Der Spiegel. De oorlogen in Vietnam
en Cambodja, zijn verblijf in China en
zijn correspondentschappen in Japan en
India passeren in zijn verhalen de revue.
Bijna terloops verweeft hij daar tussendoor grote thema’s als moed en liefde,
ziekte en verdriet, schoonheid, vergankelijkheid, verlangen en leren loslaten.
Hij doet dit op zo’n manier dat je ook
als lezer wordt uitgenodigd je in deze
onderwerpen te verdiepen.
Het einde als begin: Gesprekken met mijn
zoon over het leven van Tiziano Terzani is
uitgegeven bij Primavera Pers, 2008.

OVER LEVEN EN LOSLATEN
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Wat kan Issoria doen voor u,
wat kunt u doen voor Issoria?
Wat we bieden
Hospice 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 de nieuwe sfeervolle stadsvilla aan de
Burggravenlaan 11 in het centrum van
Leiden kunnen we zeven 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.

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, psychosociale
begeleiding tot 24-uurs bereikbaarheid.

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
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.

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 Stichting
Burggravenlaan waarin de aankoop en
het bezit van het pand Burggravenlaan
is ondergebracht. Bij Issoria zijn drie
betaalde coördinatoren en 1 hospiceassistent in dienst. Er werken verder meer
dan 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 aan den Rijn) in een
oplage van 1.600 stuks.

Gebruik maken van onze zorg
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
mogelijke ondersteuning te bieden in en
rond de laatste levensfase.

Onze gegevens
Bezoek- en postadres:
Burggravenlaan 11,
2313 HM Leiden
Tel: 071 - 514 22 75
Mail: info@issoria.nl
Website: www.issoria.nl
Rekeningnummer
Vrienden van Issoria:
NL75ABNA0892838426

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
ISSORIA STEUNEN?
Voor de exploitatie van Issoria is jaarlijks
veel geld nodig. Het geld dat we ontvangen van het ministerie van VWS en de persoonlijke zorgbijdragen van onze gasten,
die we krijgen via hun zorgverzekeraars,
is onvoldoende om alle kosten te dekken.
Daarom is de Stichting Vrienden van Issoria stelselmatig op zoek naar extra geld.
Eén van de manieren waarop u ons kunt

steunen, is het geven van een periodieke of
lijfrente schenking. Hoe werkt dat?

Voordelig schenken
Met een lijfrente- of periodieke schenking verbindt u zich vijf jaar lang tot
het geven van een jaarlijkse bijdrage. U
bepaalt de hoogte van de schenking zelf.
Periodiek schenken heeft voordelen voor
u en Issoria. Voor ons draagt het bij een
de continuïteit. Voor u levert het een fors
fiscaal voordeel op.

Hoe werkt het?

WIJNACTIE
LEIDSE HORECA
Het is een bijzonder verhaal. Tot 1982 was
Har Eradus bloemist in de Haarlemmerstraat. Hij emigreerde naar Nieuw-Zeeland
en kocht daar een wijngaard. In 2002 bracht
hij de Eradus Sauvignon Blanc op de markt.
De wijn verwierf wereldfaam.
Met de huidige eigenaars Michiel en Hanna
Eradus, de Leidse wijnimporteur Sanders
Wijnkopers en vier Leidse restaurants is een
speciale actie opgezet. Er komt een speciale
cuvée ‘Issoria by Eradus 2013’ naar Leiden!
De wijn is te drinken bij een maaltijd bij de
restaurants In Den Doofpunt, Engelbertha
Hoeve, Brasserie De Zijlstroom en In Den
Gapende Eter. Van iedere fles gaat € 2 naar
Issoria. Een goede reden om bij één van deze
restaurants te gaan eten en van deze speciale
‘Issoria by Eradus 2013’ te gaan genieten!
Meer info: www.issoria.nl/issoria-by-eradus

U legt uw periodieke schenking notarieel vast. Wanneer u dit in overleg
met ons doet, komen de kosten van de
notariële akte van lijfrenteschenkingen
overigens bij een schenking vanaf € 200
euro per jaar voor rekening van de Vrienden van Issoria! Omdat uw gift notarieel
is vastgelegd, mag u deze van de fiscus
geheel aftrekken van uw inkomen. Deze
vorm van schenken betekent voor u dus
een 100% aftrekpost van uw inkomsten-

belasting. Wat dat betreft is er een duidelijk verschil met incidentele giften, die
immers een fiscale onder- en bovengrens
kennen. De notariële akte vermeldt welk
bedrag u gedurende tenminste vijf jaar
zult overmaken; een verplichting die
overigens vervalt bij overlijden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de voorzitter van de
Vrienden van Issoria, Wim de Leeuw
06 - 53 28 45 58 of per mail
vrienden@gmail.com.
Maar u kunt natuurlijk ook
uw eigen notaris
raadplegen.

EEN GASTENKAMER KOST GELD
Ziektekostenverzekeraars vergoeden tussen € 25, en € 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 exploitatie
tekort. 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

