
! ~ ~4: •~`••~ , _T— ~ •. 
~f ~ 	. ~.. 	t. ~~- 
~` . -~ 	.ti 

~r _ v - ,..~J►.  
~ ~ .~~ •r ~ ~~ 

1. ~ `~• ` ~ 	̀ ~ 4 

o~- ~\ 
. Y j` 

4 

tussen stervenden 

De meeste mensen vieren 
Kerstmis met een boom 
en een familiediner. Mlarjo. 
Knibbe (62) doet vrijwiilli-
gerswerk in een  hospice.  

Tekst:  Dominique Prins 

„Met kerst hangt er een speci-
ale sfeer in  hospice  Bardo. In 
de hal en de huiskamer staan 
versierde kerstbomen. En de 
vrijwilligers maken met elkaar 
kerststukjes die her en der 
worden neergezet. Bewoners 
die dat leuk vinden, kunnen 
er gezellig bij komen zitten. 
Buitenstaanders denken vaak 
dat in een  hospice  altijd alleen 
maar een droevige stemming 
hangt; mensen komen er im-
mers om te sterven? Maar zo 
zien wij dat niet. In het  hospice  
geven we mensen juist nog 
een mooie tijd van leven. Dat 
is ook wat ik er zo mooi aan 
vind; dat ik een onderdeeltje in 

het geheel kan 
.~1 zijn om dat  

voor de gasten mogelijk te 
maken. Het  hospice  is echt 
een deel van mijn leven, ook 
tijdens de kerstdagen. 
Natuurlijk zijn er verdrietige 
momenten, zoals bij een 
sterfgeval, maar verdriet is 
niet wat overheerst. 
Op eerste kerstdag beman ik 
de receptie. Ik doe de deur 
open voor familieleden die op 
bezoek komen en ik beant-
woord telefoontjes. Vaak help 
ik ook mee om ontbijt en lunch 
voor de bewoners te maken. 
's Middags krijgen ze een 
kerstdiner. Ook dat wordt door 
vrijwilligers gemaakt; die 
staan daarvoor de hele mid-
dag in de keuken. Prachtig 
toch? Ik heb een keer met 
kerst drie uur staan afwassen 
met een collega. Dat was ge-
woon heel gezellig. Natuurlijk 
vier ik ook Kerstmis met mijn 
eigen gezin, maar er is altijd 
tijd genoeg om ook in het  
hospice  mijn bijdrage te 
kunnen leveren." ■ 

tJ,~ f 


	Page 1

