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De samenleving kan niet
meer zonder vrijwilligers.

Haarlems Dagblad pakt de
handschoen op. We

schrijven niet alleen over
vrijwilligerswerk, maar

voeren het ook uit. Als de
helpende krant.

Hoofddorp ✱ ’Er zíjn’. Dat is vol-
gens vrijwilligster Maria van Beur-
den het belangrijkste aan wat ze
voor haar patiënten doet. De
Hoofddorpse biedt namens Hospi-
ce Bardo ernstig zieken thuis on-
dersteuning.
Want dat is ook iets wat de organi-
satie verzorgt. Inmiddels weet
bijna iedereen dat in het hospice
van Bardo op het Burgemeester
Jansoniushof ernstig zieke patiën-
ten de laatste weken of maanden

van hun leven door kunnen bren-
gen, ze zijn daar ’gasten’. Maar dat
Bardo daarnaast thuis ondersteu-
ning biedt, is veel minder bekend.
Van Beurden deed dat al voordat
Bardo überhaupt bestond. Al meer
dan vijftien jaar gaat ze langs bij
mensen die nog maar weken of
maanden te leven hebben. ,,Zodat
de mantelzorger even boodschap-
pen kan doen of even tijd heeft om
buiten de deur een kopje koffie te
drinken.’’ En een moment voor
zichzelf heeft, want voor zo ie-
mand is de zorg voor een naaste
vaak zwaar. Dankzij vrijwilligers
als Van Beurden kunnen ze ’even
veilig weg’, noemt de Hoofddorpse
dat.

’Luisterend oor’
Ze kan bijvoorbeeld helpen bij het
eten en drinken, bij het naar de wc
gaan of simpelweg gezelschap
bieden. ,,Soms zegt iemand: ’Ik wil
niet praten’. Dat is prima, ik kom
voor hen en niet voor mezelf.’’ Ook
biedt Van Beurden de mantelzor-
gers een luisterend oor. Ze vraagt
hen altijd: ’Hoe is het nu met jóú?’. 
,,Mantelzorgers vergeten zichzelf
vaak, ze cijferen zich weg’’, weet
Ellen van Klinken, bij het hospice
een van de twee vrijwilligerscoördi-
natoren. Soms dreigen die familie-
leden of vrienden tegen een burn-
out aan te lopen. Ze dreigen ’zich-
zelf te verliezen’. ,,Vaak horen we
achteraf van mantelzorgers: ’Had-
den we maar eerder hulp ge-
vraagd’.’’
Het is voor veel van hen moeilijk
om ondersteuning te vragen bij de
verzorging van hun ouder, goede
vriend of andere naaste, is de erva-
ring van Van Klinken. Soms wil de
patiënt het niet, een vreemde over
de vloer. Terwijl het vaak wel het
beste is, voor alle betrokkenen. 

Geen verpleegkundige
De vrijwilligers aan huis zijn géén
verpleegkundigen of huishoud-
sters, benadrukt Van Klinken. Wel
kan Bardo met een gespecialiseerd
verpleegkundige, de vrijwilligers
en dagzorg een aanvulling zijn op
de reguliere zorg.
Het vrijwilligerswerk met termina-
le patiënten is niet voor iedereen
weggelegd. Niet voor niets wordt
gevraagd om mannen en vrouwen
met een ’evenwichtige persoonlijk-
heid’. Niet alleen worden uitvoerig
gesprekken gevoerd met kandi-
daat-zorgverleners, ook moeten ze

een cursus van acht dagdelen vol-
gen. Geen klus waar je zomaar
even instapt.

Uitvaart
Is het niet moeilijk om altijd maar
patiënten te ondersteunen van wie
je weet dat ze snel overlijden? ,,Je

komt betrokken binnen, maar
moet het loslaten als je weggaat’’,
omschrijft Maria van Beurden het.
Ze probeert met de patiënte een
’band die niet knelt’ te krijgen. 
Soms krijgt ze uitnodigingen voor
een uitvaart; vaker een bos bloe-
men als dank. Maar ook als ze een

patiënt ’fijn een bekend gezicht’
hoort zeggen, ziet Van Beurden dat
als een groot compliment.
Op deze open middag vertellen
vrijwilligers en professionals over
wat Bardo allemaal te bieden heeft.
Af en toe druppelen bezoekers het
dagcentrum bij het hospice bin-

nen. ,,Wilt u een handmassage?’’,
vraagt een van de vrijwilligers aan
een geïnteresseerde.
Ook Ben van Rossenberg vertelt
vandaag over zijn werk voor Bardo.
Hij geniet van het vrijwilligers-
werk. ,,Ik kom oorspronkelijk niet
uit de zorg, werkte jarenlang voor

een bank.’’ Tegenwoordig biedt hij
de patiënten thuis ondersteuning.
,,Van tevoren weet je niet of het
klikt.’’ Maar als hij dan later hoort
dat ze ’zo blij zijn als je komt’, ziet
hij dat als een mooi compliment.
,,Als zo iemand blij is, ben ik dub-
bel blij.’’
Dat is hem in de loop der jaren het
meest opgevallen. Dat mensen die
zó ziek zijn zó blij kunnen zijn.
,,Ze maken vaak ook grappen. Nee,
niet per se galgenhumor.’’ Van
Rossenberg vindt het fijn dat hij
kan bijdragen aan een aantal mooie
laatste weken of maanden. ,,Soms
kun je iemand blij maken door
hem of haar een rolstoel naar bui-
ten te rijden, dat ze even buiten
zijn. In wezen een simpel werkje.’’
Maar het kan dus wel erg waarde-
vol zijn.

Onbekend
Veel mantelzorgers zijn nog onbe-
kend met de ondersteuning die
Bardo in heel Haarlemmermeer
aan huis biedt. Maar ook niet alle
professionals zijn op de hoogte van
deze mogelijkheid. ,,Gelukkig
zoeken de huisartsen ons wel meer
op’’, vertelt Rensia Bouwmeester,
gespecialiseerd verpleegkundige
palliatieve zorg bij Bardo. Bij het
bekender worden onder professio-
nals, ligt ook een taak voor de
organisatie zelf, realiseert zij zich.

Vrijwilligster Maria van Beurden
krijgt een handmassage van een col-
lega. Op de achtergrond, in het rood,
zit Ben van Rossenberg.
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’Als iemand
blij is, ben ik
dubbel blij’

De binnentuin van Hospice Bardo.
FOTO KEES VAN DER VEER

Hoofddorp ✱ Bardo heeft eigen-
lijk geen helpende krant meer
nodig. De organisatie kan een
beroep doen op liefst 175 vrijwil-
ligers.
Ongeveer vijftig daarvan zijn
zorgvrijwilligers, in het hospice
en/of aan huis. De andere vrij-
willige krachten werken bijvoor-
beeld in een van de twee tuinen,
koken, zijn gastheer of -dame en
helpen bij het maken van bloe-
mencreaties.
In 2012 betrok Hospice Bardo de
nieuwbouw op het Jansonius-
hof. Dat was andere koek dan de
tijdelijke en versleten behuizing
bij verpleeghuis Bornholm.
De tien kamers voor de patiën-
ten - bij Bardo ’gasten’ genoemd
- zijn ruim, hebben een keuken
en een grote badkamer. Ook is
hier plek voor naasten om te
blijven overnachten, vertelt
Ellen van Klinken, vrijwilligers-
coördinator, tijdens een rondlei-
ding.
Het complex beschikt over een
binnen- en een buitentuin en
een dakterras mét uitzicht op de
Geniedijk. In een luxe badkamer
staat een comfortabel ligbad.

Hier kunnen de gasten ontspan-
nen, bijvoorbeeld met een mas-
sage.
Als je door het complex loopt,
waan je je soms in een sterren-
hotel. Maar dan wel een met een
stiltekamer, waar gasten, hun
naasten en de medewerkers even
rust kunnen vinden en een
kaarsje kunnen branden. En in
de entreeruimte is een plek
ingericht waar nabestaanden en
teamleden bij elkaar komen als
een van de gasten is overleden.
We lopen verder door het com-
plex. Door de gezamenlijke
ruimte, waar een maaltijd kan
worden genuttigd, een spelletje
kan worden gespeeld of kan
worden genoten van het uitzicht
op de groene Geniedijk. Rond
het middaguur is het hier rustig.
,,De meeste gasten eten op hun
kamer’’, verduidelijkt Van Klin-
ken.
Bardo beschikt ook over een
dagcentrum en een leerhuis. In
het centrum is bijvoorbeeld plek
voor lotgenotencontact. Het
leerhuis is de locatie voor work-
shops, bijscholing en andere
vormen van kennisoverdracht.

Hospice net een hotel

Bardo helpt
terminaal zieken
ook thuis

Hoofddorp ✱ Een dilemma was
het voor Vibeke, haar zus Nanda
en hun goede vrienden Ruben en
Loes. Sascha, de moeder van de
zussen, wilde geen hulp aan huis
van Bardo, terwijl de vier mantel-
zorgers tegen hun grenzen aan-
liepen.
,,De ondersteuning van vrijwilli-
gers van Bardo was tegen de zin
van onze moeder’’, vertelt Vibeke.
,,Ze was een ondernemend type,
zelfstandig en had moeite met
vreemden om haar bed.’’
De vier mantelzorgers zetten
ondanks de tegenstand door en
de dames van Bardo waren afgelo-
pen zomer uiteindelijk toch wel-
kom in de woning van Sascha (60)

in Amsterdam. Erika, met wie ze
al gauw vertrouwd was, werd
haar favoriet.
Zij bezorgde haar nog een prach-
tige middag in de tuin. Met be-
hulp van een tillift werd Sascha in
haar rolstoel gezet en daarin kon
ze lekker buiten zitten. ,,Mijn
moeder heeft het nog gezellig
gehad met Erika.’’
De Amsterdamse, voormalig
artiestenimpresario, ging de laat-
ste anderhalf jaar van haar leven
snel achteruit. Door de hersentu-
moren had ze eerst een rollator
nodig, later moest ze zich in een
rolstoel verplaatsen en op het
eind kon ze alleen nog maar in
bed liggen, vertelt Vibeke. De
vrijwilligers ontlastten de vier
mantelzorgers door bijvoorbeeld

te helpen met eten en drinken,
Sascha rechtop te zetten in bed of
door haar kussen even lekker op te
schudden. Zo hadden de naasten
bijvoorbeeld ook weer tijd voor iets
alledaags als boodschappen doen. 
Vibeke doet haar verhaal ook voor
andere mantelzorgers die tegen
hun grenzen dreigen aan te lopen.
Zoek hulp bij een goede organisa-
tie zoals hospice Bardo, adviseert
Vibeke.
Ook al wil de terminaal zieke het
misschien niet. Terwijl dat vaak
toch het beste is, niet alleen voor
mantelzorgers, maar ook voor de
patiënt zelf weet ze nu ook uit
eigen ervaring. ,,We hadden res-
pect voor de keuze van onze moe-
der, maar een andere weg konden
we niet gaan.’’

Dankzij Bardo nog een prachtige middag in tuin 
Wessel Mekking

Sascha kreeg in de laatste periode
van haar leven ondersteuning van
Bardo.

Ook behoefte aan een helpende
hand? De verslaggevers van
Haarlems Dagblad verrichten in
Haarlemmermeer vrijwilligers-
werk. We schrijven natuurlijk
wel over onze ervaringen, maar
de handen gaan uit de mouwen
om een steentje bij te dragen.
Organisaties die een beroep op
ons willen doen kunnen een e-
mail sturen naar regioredac-
tie@haarlemsdagblad.nl of bel-
len met 088-824 1204/824 1201. 

Helpende hand
nodig?

Wessel Mekking
w.mekking@hollandmediacombinatie.nl
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