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Issoria-rolbanner
Trees Schoof uit de pr-commissie staat
regelmatig op evenementen of markten
voor Issoria. Zij geeft dan informatie
over Issoria en belangstellenden krijgen
van haar o.a. folders en nummers van
Issoria Magazine. Sinds kort is op afstand
beter zichtbaar waarvoor Trees staat
dankzij een zgn. rolbanner.

Rectificatie Symposium over Rouw
In het vorige nummer van Issoria Magazine stond een artikel over het Symposium voor Rouw dat op 21 maart werd
gehouden. Abusievelijk stond vermeld dat
het symposium was georganiseerd door
de NVAZ. Het symposium werd echter
georganiseerd door de initiatiefgroep
Ruimte voor Rouw in samenwerking met
het gezondheidscentrum ATL in Leiden.
Lilian de Rek, Petra Alkema-de Jong en
Liesbeth Borg vormden de initiatiefgroep.
Op het symposium werd ook het boek
‘Stenen van Kracht en Kwetsbaarheid’

van Liesbeth Borg gepresenteerd. In
dit boek laat Liesbeth zien hoe het zelf
kunstzinnig scheppend bezig zijn haar
gesteund heeft in de tijd waarin zij
afscheid moest nemen van haar geliefde
levenspartner, en in de tijd van rouw
na zijn dood. Peter is 54 jaar geworden.
Het werken met speksteen hielp haar
overeind te blijven in deze bizarre,
verdrietige en ook rijke tijd. In dit boek
vindt u hun verhaal, dagboekaantekeningen, foto’s van alle spekstenen beelden,
gedichten en tips. Het boek is te koop in
de boekhandel voor € 20,25.

In dit nummer
Colofon &
verantwoording
Issoria Magazine is een uitgave van de Stichting
Hospice Issoria. Het magazine heeft als doel
betrokkenen en geïnteresseerden te informeren
over Issoria en bij te dragen aan het creëren
van draagvlak (maatschappelijke en financiële
steun) voor het werk van Issoria.
Issoria Magazine verschijnt twee keer per jaar
(mei en december) en wordt gemaakt door vrijwilligers. De kernredactie bestaat uit Erna ten
Broeke, Annemieke de Man, Maarten van Rooij,
Trees Schoof en Jessica Smeenk.
Issoria Magazine wordt verspreid onder donateurs, sponsors, medewerkers van Issoria en
andere geïnteresseerden. Het wordt opgemaakt
en gedrukt door Okay Color Graphics in Alphen
aan de Rijn.
Als u suggesties heeft of feedback wilt geven,
kunt u die mailen naar info@issoria.nl ter attentie van de redactie van Issoria Magazine.
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Over leven en loslaten

Een verrassend
toeval
tekst Lideke Van Gool

Een oudere dame,
die al een poosje bij
Issoria woont, staat te
snuffelen in de
boekenkast.

I

k kom, met een zwaai van de keukendeur, de huiskamer binnen en
plet haar bijna tussen deur en kast.
Gelukkig staat haar rollator ertussen,
waardoor ik haar niet bezeer. We maken
er zelfs gekkigheid over, dat het toch wel
een raar einde zou zijn, tussen keukendeur en boekenkast...
Ze vertelt me dat ze net twee gedichten
bundeltjes heeft gepakt en dat ze
letterlijk bijna achterover was gevallen van
verbazing toen ze een boekje opensloeg.
Daar zag ze namelijk een -voor haar
onbekend- gedicht van haar halfbroer Ido
Keekstra. Ze wist dat hij dichtte, maar dit
werkje kende ze nog niet.
Even later, op haar kamer, zit ze in
gedachten verzonken. In het andere bundeltje blijken namelijk nog twee gedichtjes van zijn hand te staan! Daar zit ook
zijn allerlaatste gedicht bij. Een gedicht
waarvan het laatste woord ontbreekt. Het
is een gedicht dat, met opzet, niet af is.
Ze vertelt dat ze, ondanks groot leeftijdsverschil, erg van haar halfbroer hield.
Ze keek een beetje tegen deze broer op.
Hij was behoorlijk depressief geweest,
waarschijnlijk doordat hij op 14-jarige
leeftijd zijn eigen moeder had verloren.
Mevrouw was dan ook best even van de
kaart toen ze zijn allerlaatste gedicht las.
Ze zei: ‘Dat ik dat hier nou moet vinden,
terwijl ik zelf aan het doodgaan ben, het

allerlaatste gedicht van Ido. Het is alsof ik
een seintje van hem krijg.’
Mevrouw vertelt nog verder. Over hoe Ido
en zijn vrouw beiden in november 1965
tijdens hevige sneeuwval bij een autoongeluk om het leven waren gekomen. Ze
waren, nota bene op Ido’s 56e verjaardag,
onderweg naar hun kinderen. Alles bij elkaar vond ik het een heel bizar voorval. En
hoe bijzonder ook, als ik het gedicht terug
lees, geeft het ook stof tot nadenken.
Naschrift: Mevrouw Overduin is
dinsdag 24 november 2015 overleden.
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Het zit in
de familie
Gasten komen nooit alleen naar Issoria. Ze nemen hun familieleden
mee die onmiskenbaar betrokken zijn bij de zorg van hun dierbare.
Meestal verloopt het contact tussen gast, familie en zorgverleners
goed. Maar wat als dat niet zo is omdat de familierelaties verstoord
zijn? Hoe ga je daar als zorgverlener mee om? Op die vraag gaf
psycholoog en oud-hoogleraar René Diekstra op het Issoria
Symposium van 14 oktober jl. antwoord.
tekst Annemieke de Man foto’s Johan Bäckes

Over leven en loslaten

H

et symposium werd ingeleid
met een praktijkcase die door
verschillende medewerkers van
Issoria vanuit persoonlijke herinneringen op indringende wijze werd toegelicht. Kinderen die elkaar nauwelijks spreken
en individueel voortdurend harde kritiek uiten
op de verzorging van hun moeder. Moeder
die zich schikt in haar lot en haar wensen
continu laat overrulen door haar kinderen die
zeggen beter te weten wat goed voor haar is.
De voorbeelden maken pijnlijk duidelijk
hoeveel impact verstoorde familierelaties
kunnen hebben op de zorgverlening en
het gemoed van alle betrokkenen. ‘Wat
we ook deden, we konden het gewoon niet goed
doen.’

Doodscompetentie
Voordat René Diekstra inging op deze
situatie schetste hij de context waarbinnen de dood zich in ons leven manifesteert. We weten allemaal dat het
leven eindig is. Dankzij die eindigheid
ervaren we ons leven, onze gezondheid
en onze relaties als waardevol. Het kan

‘De angst voor
ons definitieve
afscheid is zo
groot dat we het
uit zelfbehoud
verdringen’
immers morgen allemaal afgelopen
zijn. Als de dag van het afscheid, de
dood, aangekomen is, wordt ons veel
van waarde afgenomen. De paradox
dat de dood ons zowel waarde geeft
als ontneemt, maakt het omgaan met
de dood tot één van de lastigste taken
van ieder mens. De angst voor ons
definitieve afscheid is zo groot dat we
het uit zelfbehoud verdringen: zoveel
en zo vaak als we kunnen. Hoe moeizaam onze relatie met de dood is, blijkt
volgens Diekstra ook uit de competentieliteratuur. ‘Daarin wordt over alle
levensvaardigheden geschreven, maar
de doodscompetentie wordt nergens
maar dan ook nergens benoemd.’

Leren uit sterfgevallen
Vanuit dat perspectief gezien zouden we
de sterfgevallen die we tijdens ons leven
meemaken volgens Diekstra moeten
opvatten als leersituaties. ‘Wat kunnen
en willen we ervan leren voor onze eigen
dood, en – minstens zo belangrijk – voor
ons leven?’ Uit eigen ervaring komt
Diekstra tot drie belangrijke lessen. Als
de dood zich aandient, werkt verdringen
niet meer, waardoor gevoelens van angst,
onbehagen en agressie naar boven komen.

Omdat we gevoelsdenkers zijn, laten we
ons in de interactie met anderen dicteren
door dat gevoel. Hoe banger we zijn, hoe
meer we die angst projecteren op mensen
om ons heen. Als laatste worden we
keihard geconfronteerd met onvoltooid
leven: de gesprekken die nooit gevoerd
zijn, de conflicten die niet opgelost zijn
en de dromen die nooit uitgekomen zijn.
‘Die confrontatie geeft ons naast angst en
onbehagen ook een schuldgevoel mee.
Een groot gevoel van tekortschieten.’
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‘Ik zie nu concrete mensen voor me die met grote
betrokkenheid en integriteit anderen helpen de
overgang van leven naar dood zo angstvrij, zo
vredig mogelijk te maken. Daar gebeurt echt iets
liefdevols, bedenk ik me nu herhaaldelijk.’

De angstopwekkende prikkel
Het is goed voorstelbaar dat in families
met onderling verstoorde relaties de
angst, het onbehagen en de confrontatie met onvoltooid leven extra groot en
zwaar zijn. En dat als gevolg daarvan de
projectie op de omgeving nog groter
wordt. Of zoals Diekstra het verwoordde
richting de medewerkers van Issoria:
‘Jullie waren in het
geschetste, verdrietige verslag de
angstopwekkende
prikkel. Er was voor
de familieleden
geen ontkomen
meer aan.’ Diekstra
prees de kwetsbaarheid en openheid waarmee de
medewerkers van
Issoria hun ervaringen aan het begin
van het symposium
deelden. Hij wees
erop dat het een
verdrietig, maar ook belangrijk verhaal
is. De verdrietigste gebeurtenissen in dit
leven zijn immers ook de gebeurtenissen
waarvan we het meeste kunnen leren.

als de verschillende meningen vooraf
helder uitgesproken worden. Na dat
intakegesprek ligt volgens Diekstra de
oplossing niet langer bij de begeleiding
van de familie in zijn geheel. ‘Het heeft
geen enkele zin om te proberen om de
onderlinge verhoudingen te verbeteren.
Doe dat niet’, benadrukte Diekstra met
klem. Het is beter om interne aandacht
en energie te steken
in een frequent
overleg tussen alle
betrokken zorgverleners. Om
ervaringen te delen,
elkaar te steunen en
af te stemmen hoe
de dagelijkse zorg
– met oog op de
familiesituatie – het
beste verleend kan
worden.

‘Na het overlijden van een
dierbare blijft
er niet alleen
een materiële
erfenis over,
maar ook een
emotionele’

Concrete handvatten
Wat zorginstanties en zorgverleners in
vergelijkbare situaties kan helpen, is
een uitgebreid intakegesprek waarbij
alle familieleden aanwezig zijn. Zodat
zowel de verschillende verwachtingen

De moed om
feedback te
geven

Na het overlijden van de gast volgt in
Issoria altijd een evaluatiegesprek met
de nabestaanden. Diekstra adviseert om
in dat gesprek de familieleden open en
eerlijk feedback te geven over hun gedrag en ze voor nazorg door te verwijzen
naar een professional. Hij realiseert zich
dat daar moed voor nodig is, maar het
is zijn optiek de enige manier om het
bewustzijn van de familieleden op hun
onderlinge relaties te vergroten. ‘Na het

overlijden van een dierbare blijft er niet
alleen een materiële erfenis over, maar
ook een emotionele. Deze families hebben een goede emotionele notaris nodig
om die erfenis te verwerken.’

Weerbaarder worden
Door medewerkers weerbaarder te maken kunnen zorginstanties zich ook proactief voorbereiden op lastige en emotionele situaties met gasten en hun familie.
Personaliseer niet (betrek de situatie
nooit op jezelf), oordeel niet en verwacht
geen dankbaarheid zijn voorbeelden van
competenties die medewerkers helpen
om persoonlijk overeind te blijven.
Diekstra sloot zijn lezing af met een
woord van waardering voor de medewerkers van Hospice Issoria. Hij gaf aan
zich nooit gerealiseerd te hebben dat in
de hospice, dat maar 300 meter van zijn
huis gelegen is, op zo’n professionele
manier mensen bijgestaan worden tijdens de laatste dagen van hun leven. Of
zoals hij het op 19 oktober verwoordde
in zijn column in het Leidsche Dagblad:
‘Ik weet wel dat door het contact op
die symposiumavond mijn innerlijke
beelden als ik nu voorbij het hospice
rijd, aanzienlijk zijn bijgesteld. Ik zie nu
concrete mensen voor me die met grote
betrokkenheid en integriteit anderen
helpen de overgang van leven naar
dood zo angstvrij, zo vredig mogelijk te
maken. Daar gebeurt echt iets liefdevols,
bedenk ik me nu herhaaldelijk.’

Over leven en loslaten

Hoe doen ze dat bij Issoria?

Zorgen dat alles loopt
Hospice Issoria is niet alleen een huis waar zorg wordt verleend, maar
tegelijkertijd ook een kantoor en woonhuis met een omvangrijk huishouden. Een plek waar een diverse groep mensen veel verschillende
taken uitvoert. Voor de broodnodige ‘helikopterview’ is de dagelijkse
leiding in handen van drie parttime coördinatoren: Erna ten Broeke,
Hans van der Graaf en Anita van der Salm. Ik sprak met Hans, die
vanaf de oprichtingsfase in 1997 bij Issoria betrokken is.
tekst en foto Lideke Van Gool

O

verzicht

Sinds januari 2003, nog voordat
de eerste gast bij Issoria kwam,
is Hans als coördinator werkzaam. De
kantoorruimte die hij deelt met Erna
en Anita is ongeveer driemaal zo groot
als het hokje in het vorige huis, met als
gevolg dat hij letterlijk op grotere afstand
zit. Voor het bewaken van de rode draad
is dat wel zo rustig, maar hij moet ook
meer zijn best doen om met mensen in
contact te blijven. Hans heeft desondanks een goed beeld, mede doordat de
coördinatoren zelf de meeste intakegesprekken met potentiële gasten voeren.
Waardevolle gesprekken, bij de mensen
thuis of in verzorgings-, verpleeg- of
ziekenhuis. Gesprekken waarin je direct
al een band met iemand opbouwt.

iedere coördinator eigen
talenten bezit, is het takenpakket in aandachtsgebieden
verdeeld. Zo houdt Hans
zich, naast “Issoria Thuis”,
ook bezig met de meer
zakelijke kant, zoals financiën, onderhoudscontracten,
brandpreventie en legionellabestrijding. Verder vindt
hij het interessant om zich te
buigen over ongebruikelijke
vragen. Zo ligt er een verzoek
van een moeder die wil weten
of er misschien straks plek
is voor haar zoon die nu nog
in een instelling woont maar
daar waarschijnlijk niet tot aan
zijn levenseinde kan blijven.

Talenten

Mensenwerk

De werkzaamheden van hospicecoördinator zijn veelomvattend. Behalve
inwonende gasten en hun vrienden- en
familiekring komen hier dagelijks veel
mensen over de vloer: zorgvrijwilligers,
verpleegkundigen, huisartsen, specialistenteams, een administrateur, een
hospice-assistente, kook- en tuinvrijwilligers, werkgroep- en commissieleden,
leveranciers en leden van Vrienden en
Bestuur. Naast het reguleren van voorkomende werkzaamheden is er ook nog
de in- en externe communicatie. Omdat

Veel voldoening haalt Hans
uit nagesprekken. Als nabestaanden aangeven dat wat
werd beloofd ook daadwerkelijk is waargemaakt.
‘Dat kunnen we echt goed
bij Issoria’, zegt Hans, ‘omdat we heel
goede mensen hebben rondlopen op
wie we kunnen bouwen. De onderlinge
saamhorigheid is groot.’
Moeilijker vindt hij het als de hospice te
maken krijgt met mensen met gedragsproblemen. Juist omdat je dagelijks

met zo’n diverse groep vrijwilligers en
verpleegkundigen werkt, is het lastig
omgaan met ‘onbegrepen gedrag’. Dat
valt namelijk niet in regels te vatten,
want onbegrepen gedrag is voortdurend
aan verandering onderhevig en kan grillig zijn.
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Aandacht
schenken aan
aandacht schenken
Als het einde nabij is en je je verlaten voelt, dan is aandacht krijgen
een groot goed. Maar goed aandacht schenken is niet zo eenvoudig als
het lijkt. Hoe komt dat? En wat doen we er aan?
tekst Richard de Wit

B

ehoefte en actieve keuze

Iedereen heeft een beetje aandacht nodig, al zegt men soms
zelf van niet. Jaren woonde boven mij een
kluizenaar. Ik kwam soms bij hem over
de vloer en naast mij een zus van hem,
een vriendin en een neef. Dat was alle
aandacht die hij zei te kunnen verdragen.
Toch was hij altijd wat eenzaam en zou hij
er misschien beter aan toe zijn geweest als
hij was uitgekomen voor zijn eigen, heel
normale, behoefte aan aandacht.
Aan de andere kant van het spectrum
hebt je de aandachttrekkers. Sla de Privé
of de Story er maar op na om te zien
hoe fijn mensen het vinden om in het
spotlicht te staan. En het bijzondere is: ze
zeggen zelf dat ze genoeg hebben van al
die aandacht.
Aandacht is echter niet alleen een behoefte. Aandacht is ook een vermogen
dat we allemaal hebben. Je hebt een
actieve keuze waarnaar, op welke wijze je
aandacht uitgaat.

Aandachtsproblemen: het
gevecht in ons hoofd
Aandacht schenken is niet zonder
problemen. Als het om aandacht gaat, is
er sprake van een gevecht in ons hoofd.
Drie verschillende systemen houden
elkaar in balans en vechten onderling uit
waar onze aandacht naartoe gaat, aldus
onderzoeker Jean Philippe Lachaux.
Onze aandacht wordt bepaald door:

gewoonte, beloning en sturing.
Wat komt het meest voor in advertenties? Gezichten. Dat onze aandacht naar
gezichten getrokken worden, is het
gevolg van wat ze in de wetenschap ‘het
gewoontesysteem’ noemen. Reclamemakers maken daar handig gebruik van.
Onze aandacht gaat uit naar wat we

gewend zijn en we zien immers de hele
dag gezichten.
Het beloningssysteem vestigt de aandacht op iets dat je een beloning geeft.
Een mooi schilderij, een flitsende auto,
een knipperend stoplicht. Dat beloningssysteem is gevoelig voor nieuwe input.
We gek zijn op sms, whatsapp, facebook

BEter luisteren
Goed luisteren is een vorm van aandacht. De meeste mensen kunnen hun
luistervaardigheid flink opkrikken door de eerste vijf punten af te leren.
VOORAL NIET DOEN:
1.	Niet herhalen wat iemand zegt, je bent geen papegaai.
2.	Niet in de rede vallen met ‘dat hadden wij ook, twee jaar terug’ en het
gesprek overnemen.
3.	Niet de zinnen afmaken als mensen langzaam praten of naar woorden
zoeken. (Irritant!)
4.	Niet praten om te praten. Niks mis met samen uit het raam kijken.
Samen kun je ook genieten van stilte.
5. Geen advies geven!
VOORAL WEL DOEN:
1.	Knik, maak oogcontact, hum of zeg zo nu en dan ‘ja’; laat blijken dat je
erbij bent.
2.	Probeer in je hoofd een voorstelling te maken van wat de ander zegt.
3.	Stel alleen open vragen en niet midden in het verhaal, maar als de ander
pauzeert.
4.	Probeer in te voelen wat de ander voelt en reflecteer die emotie,
zodat de ander weet dat je luistert.
5.	Luister met je ogen: kijk naar non-verbale signalen.

Over leven en loslaten

en twitter omdat het ons constante gezoek naar iets nieuws bevredigt.
Als onze aandacht al wordt opgeëist door
gewoontes en beloning, hebben we zelf
dan nog enige invloed? Ja, we kunnen
aandacht ook actief sturen. Dan moet je
er wel bij nadenken.
De Stroop-test geeft je een gevoel voor
de verschillende systemen in je hoofd:

Zwijg en luister

Het beste advies aan mensen die beter
aandacht willen geven is: zwijg en luister.
Vijftien jaar geleden beschreef Linda
Stone van Apple dat we in de toekomst
(dat is nu) constant met alles en iedereen
verbonden zijn. Zonder ons echt goed
te concentreren op iets. Ze noemde
dat ‘continue deelaandacht’. Dat is niet
per se goed of
slecht, maar
we moeten
er ons van
bewust zijn en
weten dat we
voor verschilOpdracht:
lende situaties
Spreek de kleuren hierboven zo snel mogelijk hardop uit.
verschillende
Lees de woorden NIET op maar zeg in welke kleur het
soorten aanwoord is gedrukt. Dat is makkelijk voor de bovenste rij
dacht kunnen
kleuren, maar lastig voor de rij eronder.
gebruiken.
Aandacht voor

ROOD GROEN BLAUW GEEL
ROOD GROEN BLAUW GEEL

het verkeer als je op de fiets zit is andere
aandacht dan wanneer je naast een mens
zit die stervende is.
Je kunt je aandacht op verschillende
manieren ontwikkelen, aldus Stone. Ze
noemt een als belangrijke manier ‘zelf
gestuurd spelen’. Knutselen, tekenen
zonder opdracht en dergelijke. Ook
sport en dans zijn volgens haar goede
manieren om aandacht te ontwikkelen.
Wie alleen maar online activiteiten verricht, loopt een risico. Empathie, ons
vermogen om in te voelen wat er bij
anderen speelt, ontwikkelen we door
naar gezichten te kijken. Niet door naar
beeldschermpjes te kijken. In Silicon
Valley hebben ze daarom een aardig spelletje bedacht. Als mensen uit eten gaan,
dan leggen ze alle smartphones op tafel.
De eerste die zijn telefoon pakt, moet het
etentje betalen.
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TK Challenge:
een community
rent voor Issoria
Het begon allemaal een half jaar geleden.
En paar advocaten hadden een idee. Ze
wilden iets doen met de collega’s van TeekensKarstens Advocaten, de klanten en relaties.
tekst en foto’s maarten van Rooij

H

et moest een persoonlijke
uitdaging zijn voor iedere
deelnemer. Het moest opbouwen naar een einddoel. En de opbrengst
moest voor een Leids doel zijn. Het werd
de TK Challenge.

Startsein
De bar op de zesde verdieping van
TeekensKarstens (TK) Advocaten was
bomvol vrijdag 6 november vier uur
toen kantoordirecteur Jan Versteegh het
startsein gaf voor de TK Challenge. In de
zaal mensen van bedrijven uit de regio
Leiden. Zij waren enthousiast gemaakt
door het initiatiefteam van Rogier
Kampschreur, Lizette Jacques en Rens

Goudsmit. Jan Versteegh: ‘Het gouden
idee is om rond een gezamenlijk doel
een community op te bouwen. Mensen
uit de regio die als doel hebben om via
het leveren van een gezonde, hardloopprestatie geld in te zamelen voor een
goed doel. De motivatie is het goede
werk ondersteunen van Hospice Issoria,
ons middel is dit samen te doen om
elkaar zo te stimuleren.’

Iedere deelnemer bepaalt zijn
eigen doel
Het komende jaar doen de deelnemers
mee aan verschillende loopevenementen van de Zevenheuvelenloop tot en
met - als klap op de vuurpijl - de New
York Marathon in november 2016. Niet
iedereen zal 42.195 meter lopen; bij alle
loopevenementen kan men immers
ook kortere afstanden lopen. Iedereen
formuleert zijn eigen uitdaging en werft
ook op zijn eigen wijze donaties.

Gouden partners
Er zijn vijf gouden partners door TK
Advocaten gevonden die het idee
omarmen: de gemeente Leiden, de
Rabo-bank regio Leiden-Katwijk, De
Leeuw Makelaardij, Van Duyn en Van
der Geer Accountants en Adviseurs en
verzekeraar Zorg & Zekerheid. Op het
startevenement tekenden zij voor hun
bijdrage. Namens de gemeente Leiden
tekende wethouder Marleen Damen. Zij
zei dat de TK Challenge goed past bij de
wens sport en beweging op de agenda te

krijgen. Ton van Houten, voorzitter van
de Raad van bestuur van Z&Z zei: ‘Wij
doen vooral mee omdat Issoria al jaren
een heel belangrijke schakel in de zorg is
in de regio Leiden.’

Veel geld
De TK Challenge heeft zich qua geld
een heel hoog doel gesteld. Jan Versteegh
vertelt: ‘Het eerste idee was om € 42.195
bijeen te brengen. De marathonafstand
in euro’s. Maar dat vond het initiatiefteam geen uitdaging. Zet er maar een 1
voor zeiden ze! Zijn jullie gek geworden
soms?, was mijn reactie. Maar het is het
wel geworden. We gaan het doen. We
gaan voor € 142.195!’

Tips van Bart Veldkamp
Het startevenement werd afgesloten met
een motivatiespeech van oud-schaatser
Bart Veldkamp. Hij gaf tips over trainen
en voeding. En hij stak iedereen een
welverdiend hart onder de riem. De geruststellende gedachte die hij alle lopers
meegaf was: ‘Uiteindelijk kom je altijd
aan de streep, als je maar blijft stappen.’

Over leven en loslaten

Wij herinneren

Deze rubriek heette tot nu toe ‘Ik
herinner mij’. We laten er persoonlijke gedenkplekken zien die
mensen hebben ingericht ter herinnering aan een overleden dierbare.
Onlangs stierf er iemand in mijn
omgeving. Na afloop van de crematie sprak ik een goede vriendin
van de overledene. Zij vertelde me
dat ze ter nagedachtenis een boom

had gekocht in een herdenkingsbos
en dat ze zich voornam een keer per
jaar naar dat bos te gaan om letterlijk
bij ‘haar boom’ stil te staan. Verspreid
over Nederland zijn vele herdenkingsbossen te vinden. Sommige zijn
heel algemeen ter nagedachtenis, er
zijn ook speciale herdenkingsbossen bijvoorbeeld voor mensen die
aan kanker zijn gestorven, of voor de

slachtoffers van de MH17-vliegtuigramp. Zo herinneren wij ook.

len. De moeder had geen van haar eigen
kinderen zo gek weten te krijgen om te
gaan collecteren.

naar de wetenschap? Even kijken of ik
nog ergens kleingeld heb. Zelf heb ik last
van gordelroos. Wil je koffie?

Terug kon ik niet. Ik
moest aanbellen bij
vreemde deuren. Soms
werd open gedaan, soms
niet. Er waren principiële niet-gevers. Er waren
gulle gevers. En er waren lui die niks beters te
doen hadden. Mag ik je
pasje even zien? Hoeveel
geld gaat hiervan nou

Na twee avonden bracht ik de grijze bus
terug. Marginaal gevuld. Einde schoonmoeder in spe.

Maarten van Rooij
Heeft u ook een foto voor de rubriek
‘Ik herinner mij’ of ‘Wij herinneren’?
Stuur deze foto dan naar de redactie
via info@issoria.nl. Graag in een zo
hoog mogelijke resolutie.

Geven
Ooit ging ik met een collectebus
langs de deuren. De moeder van een
leuk meisje had gevraagd of ik wilde
collecteren. Het leek me voor een
geslaagde bruiloft het
meest gunstig om met
een volmondig ‘ja’
mijn enthousiasme te
ensceneren.
Ja!
Met een glimlach probeerde het meisje haar
minachting te verhul-

Iedere keer als een collectant aanbelt,
denk ik terug aan die mijn beknopte
carrière in de liefdadigheidsbusiness. Ik
vraag dan nooit wat en geef altijd. Kan
ik iedereen aanraden.
J. Pennings
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Drie projecten 1001euroclub uitgelicht
In 2013 startte José Neuteboom de Fantastische 1001-euroclub. Zij zoekt 100
actievoerders die in twee jaar tijd ieder 1.001 euro voor Issoria ‘verdienen’ met
ieder een eigen actie passend bij het eigen talent. Twee deelnemers staan in de
spotlight. En de bijzondere manier waarop het project van Ineke van Staalduinen na haar overlijden werd afgesloten, wordt beschreven. Informatie over alle
acties is te vinden op de website: www.issoria.nl/1001europrojecten. Heeft u een
idee voor een nieuwe actie, meld u dan aan bij José Neuteboom door een mail te
sturen naar jose.neuteboom@online.nl of info@issoria.nl.
tekst Jessica Smeenk

Overbodige spullen via
Marktplaats verkopen

T

oen Issoria in 2013 ging verhuizen was duidelijk dat veel
spullen, zoals meubels en witgoed, niet zouden meeverhuizen. Wat
moet je er dan
mee? Naar de
Kringloopwinkel? Dat is
veel werk als
het om grote
dingen gaat: je
moet ze vaak
naar beneden
slepen en
soms demonteren en dan
moet je ze
gaan wegbrengen. Het levert
niets op. Niets
aan te doen!
Of toch?

Dalit Ron, zorgvrijwilliger bij Issoria,
bedacht iets heel anders: ze fotografeerde alle spullen die weg moesten en
zette ze op Marktplaats. ‘Dingen op
Marktplaats verkopen is veel werk. Het
voordeel is dat de kopers het zelf komen
ophalen en dat jij er niet mee hoeft te
slepen.’ En ze betalen er natuurlijk voor,
na soms scherpe onderhandelingen met
Dalit. Haar actie werd uiteindelijk een
van de 1001-europrojecten. De grens
van 1001 euro is Dalits project al ruim
voorbij. Er staat meer dan 1.800 euro op
de teller.
Er kwamen steeds meer technische
dingen die verkocht moesten worden,
zoals een zuurstofconcentrator, mobiele
airco’s en onlangs binnenwerk van een
flink aantal lampen (zie foto). Dalit is blij
dat haar man Nico – sinds de verhuizing
Issoria-klusjesman – heel veel verstand

heeft van technische zaken en de kopers
goede uitleg kan geven.
Verkopen via Marktplaats levert extraatjes op. Dalit: ‘Iedereen die iets
komt ophalen heeft een mooi verhaal.
Zo kwam er iemand die een paar artdecolampen wilde kopen voor zijn pas
verbouwde huis in die stijl. Uiteindelijk
kocht hij ze allemaal.’ Nico: ‘Er was een
zuurstofconcentrator die niet meer geserviced werd.’ Ik dacht: ‘Wie gaat zoiets
nou kopen? Maar je probeert het toch.
De volgende dag kwam er een goudsmit
die af wilde van het gesleep met brandgevaarlijke en zware zuurstoftanks voor
zijn apparatuur.’
En soms gebeurt er iets waarop je
niet had gerekend. Dalit: ‘Er kwamen
kopers langs die de spullen ineens niet
meer wilden omdat ze uit een hospice
kwamen….’

Over leven en loslaten
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Statiegeld levert Issoria flink wat op

A

l sinds de oprichting van de
startgroep voor Hospice Issoria in 1997 houdt Wim van
Harteveld zich bezig met het inzamelen
van geld voor de hospice, waarbij zijn
dochter Jacinta ook sinds het begin

betrokken is. Vorig jaar organiseerde hij
in samenwerking met Albert Heijn in de
herfst een statiegeldactie in zijn woonplaats Koudekerk aan den Rijn. Klanten
die Issoria een warm hart toedragen – en
dat zijn er veel in Koudekerk – stopten
hun statiegeldbon in een bus in
plaats van het geld te incasseren.
Dat leverde ruim 1000 euro op.
Deze maand is er weer zo’n
actie, terwijl er al 390 euro in kas
is door een kort statiegeldproject
eerder dit jaar. ‘En als de stand
na de actie in december minder
is dan 1001 euro, dan vul ik het
gewoon zelf aan’, zegt Wim. Hij
benadrukt dat mensen die geen

tijd hebben om naar Albert Heijn te gaan
ook geld kunnen storten op rekeningnummer NL75ABNA0892838426 tnv
de Vrienden van Issoria.
Wim is ook elk jaar betrokken bij
“Fietsen voor Issoria”, dat steeds aardig
wat oplevert. ‘De fietstocht is in samenwerking met de Rabobank, die ons doel
steunt’, vertelt Wim.
Hij kwam op het idee voor de statiegeldactie toen de initiatiefneemster voor
de 1001-europrojecten, José Neuteboom, hem vroeg of hij ook wilde meedoen. ‘Ik had bij Albert Heijn weleens
van dit soort acties gezien en zo is het
begonnen.’

Ineke van Staalduinen

E

en half jaar geleden stond ze nog
trots en stralend op de voorpagina van het Issoria-blad: Ineke
van Staalduinen. Nu is ze er niet meer,
ze overleed op 19 september. Maar
haar 1001-europroject voor de hospice
ging door. Dat was een van haar laatste
wensen.
Met haar project, een succesvolle kerstworkshop, haalde Ineke een jaar geleden
een flink bedrag op. Het plan was dan
ook om die workshop in december 2015
te herhalen. Toen ze wist dat dat niet
mogelijk zou zijn, uitte zij de wens dat er

bij haar uitvaart donaties gegeven zouden
worden in plaats van bloemstukken.
Zo zou het project afgemaakt kunnen
worden. Dat is gelukt, want de teller
stond ruim twee maanden na haar sterfdag op € 3.631,90. Een recordbedrag!
Ineke’s man Gijsbert Meijvogel nam op
2 november in De Oase van Issoria een
certificaat in ontvangst als bewijs voor
het geslaagde project.
Ineke was vaste invalverpleegkundige in
Issoria. Ze verzorgde op hoogtijdagen of
tijdens een training groendecoraties voor

Gijsbert Meijvogel en Helma Spoor

Issoria en ze maakte bloemwerk voor de
herdenkingsbijeenkomsten die de hospice organiseert. Vriendin Helma Spoor,
met wie Ineke vaak samenwerkte, zal dit
van haar overnemen.
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Uitgelicht
Still Alice
Niet iedereen was positief over de film
Still Alice, over de impact van de diagnose
Alzheimer op het leven van Alice en haar
naasten. ‘Was dementie altijd maar zo
mild’, schreven twee psycho-gerontologen in een ingezonden stuk in Trouw.
Zij betoogden dat er in deze film een te

rooskleurig beeld van de ziekte wordt gegeven. Dat heeft als voordeel dat de ziekte
als minder eng wordt ervaren, maar als
nadeel dat de ernst van de problematiek
wordt onderschat.
Ik kan met die redenering een stuk meegaan. Maar ik vind dat
Still Alice heel goed laat
zien hoe Alice achteruitgaat en hoe verwarrend dat kan zijn. Niet
alleen voor haar, maar
ook voor de mensen om
haar heen. Je ziet ook
dat het niet alleen kommer en kwel is.
Jessica Smeenk

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover
Het Nederlands Uitvaart Museum Tot
Zover ligt op het terrein van de Nieuwe
Ooster, begraafplaats en crematorium
van de gemeente Amsterdam. Het
kleine, intieme museum biedt een
overzicht van de tradities en gebruiken
rondom sterven, begraven en rouwverwerking in Nederland. Er zijn bijvoorbeeld bijzondere voorwerpen te zien uit
de uitvaartbranche van toen en nu en
bezoekers kunnen kennismaken met de
uitvaartrituelen vanuit verschillende culturen en religies. De (audio)toer van het
museum voert ook over de begraafplaats
de Nieuwe Ooster.
Naast de vaste collectie zijn er wisselende exposities te zien. Tot en met 1 april

2016 is dat ‘Post Mortem – foto’s vol
liefde en verdriet’. Deze expositie toont
indrukwekkende foto’s van overledenen,
zowel historische portretten als moderne
post-mortemfoto’s.
De combinatie van de prachtige locatie,
de vaste collectie en de expositie maakt
het museum het bezoeken meer dan
waard.
Annemieke de Man

Museum Tot Zover
Kruislaan 124
1097 GA Amsterdam
020 - 694 04 82
www.totzover.nl

Teabag
Teabag is een boek waarin je iets kunt
proeven over het absurde bestaan van een
vluchteling en mensen in de illegaliteit.
Onder andere door verlies van eigen
identiteit.
De overtocht is een verschrikking, leven
en dood lopen naast elkaar. Absurde
situaties, leugens, bedrog maar ook veel
verdriet.
Maar daarna als je het hebt overleefd,
hoe ga je dan om met de dingen die je
hebt gezien? Rouwen om allen die je
moest achterlaten, zowel in het land van
herkomst als onderweg. Toen ik het beeld
van de kleine jongen op het strand in het
nieuws zag, kwam dit boek mij na twaalf
jaar weer in gedachten.
Henning Mankel wilde door dit boek
de vluchteling een gezicht geven en ik gezien de actualiteit – nu met hem.
Yram

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
Schenken makkelijker

Wens vervuld!
Issoria-klusjesmannen Wim en Nico vertelden in een interview over hun werk in het
magazine van december vorig jaar dat ze
het jammer vonden dat ze altijd gereedschap mee moesten nemen van huis. Want
dat betekende dat ze niet met de fiets naar
de hospice konden gaan. Ze zeiden dat hun
grootste wens was: gereedschap dat in
Issoria kan blijven.
Dank zij een gulle gever is die wens
vervuld. De Lions Club Leiden Oude Rijn
-die ook vrijwilligerswerk doet in Issoriagaf schroevendraaiersets, een uitgebreide
beitelset, diverse tangen, een vijlenset,
een winkelhaak en een ijzerzaag. Heel erg
bedankt, Lions Club!

Vroeger moesten mensen die
een periodieke
schenking wilden doen aan
een goed doel
naar de notaris.
Dat kostte geld
en wierp een
drempel op.
Sinds 1 januari
2014 hoeft dat
niet meer; je
kunt het zelf
regelen via een
handig formulier dat de Belastingdienst
op zijn website aanbiedt.

minstens vijf jaar achter elkaar hetzelfde
bedrag te schenken aan bijvoorbeeld
Issoria, dan is elke euro die je geeft
aftrekbaar.

Belastingaftrek bij schenken

Stel niet uit, schenk nu!

Als je jaarlijks meer schenkt aan goede
doelen dan één procent van je inkomen,
dan heb je voor het bedrag boven die
1% recht op belastingaftrek. Blijf je onder die 1% per jaar dan is er een andere
manier die je die aftrekpost oplevert:
periodiek schenken. Als je vastlegt

Zoek op de website
www.belastingdienst.nl op de woorden
‘Modelovereenkomst periodieke giften’
en download het formulier. Vul het in en
stuur het in tweevoud naar de Stichting
Vrienden van Issoria, Burggravenlaan 11,
2313 HM Leiden.

Geen notaris meer nodig
Vanaf 1 januari 2014 is zo’n periodieke
schenking aftrekbaar zónder notaris. Je
kunt de modelovereenkomst downloaden van de site van de Belastingsdienst
en deels zelf invullen (in tweevoud). Je
stuurt beide documenten aan de Stichting Vrienden van Issoria. Wij vullen de
rest in en sturen één document retour.
Dat document moet je als gever goed
bewaren, want de Belastingdienst kan er
bij een controle naar vragen.

Donatie voor televisies
De Stichting Gezondheidszorg Voorschoten heeft recent besloten de kosten van
alle televisies in Issoria te vergoeden. Het
gaat om de televisies in de zeven gasten-

kamers en de televisie in de woonkamer.
Bij elkaar is dit een donatie van bijna
€ 4.000. Voor de gasten maakt dit het
verblijf in Issoria aangenaam.

