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De kracht van laatste
wensen
Vanaf het moment dat je weet dat je niet meer beter wordt en je toekomst beperkt is, steken wezenlijke vragen de kop op: “Wat wil ik nog? Wat is belangrijk voor me?” Geen alledaagse vragen, wel
vragen die er toe doen. Op het moment dat we onze gasten leren kennen, komen deze vragen vaak
snel aan bod, we maken ze bespreekbaar. Bij Bardo draait het om ‘Leven in de laatste fase’. Dat betekent dat we er alles aan doen om het laatste stuk van het leven zo comfortabel en prettig mogelijk
te maken. Daarbij hoort zeker het helpen verwezenlijken van laatste wensen van onze gasten.

Feestje in Bardo na het behalen van een zwemdiploma

Tijdens de laatste fase van het leven heb je veelal het gevoel in een
achtbaan te zitten. Er moet veel
gebeuren, van alles moet geregeld
worden. Er is letterlijk geen tijd te
verliezen. Naast hetgeen dat moet,
is er vaak ook nog wel een ‘wensenlijstje’. Aan een groot deel van die
wensen kan Bardo invulling geven.
We kunnen inmiddels een aardige
opsomming hiervan maken. Zo is

er een trouwplechtigheid in ons
Leerhuis geweest, werden jubilea,
verjaardagen en door kleinkinderen
behaalde zwemdiploma’s gevierd
en stapten onze vrijwilligers in de
auto om met gasten nog een keer
de zee te kunnen zien en de zeelucht te kunnen ruiken. Ook was er
een expositie met de kunstwerken
van een van onze gasten, daarover
leest u op pagina 4 meer.

In veel gevallen echter, zijn onze
gasten niet mobiel meer en hebben
ze begeleiding van een verpleegkundige en vervoer op maat nodig.
Stichting Ambulancewens biedt
dan uitkomst. Na het indienen van
een wens staat de Ambulancewens
vaak al de volgende dag klaar om
op pad te gaan. Soms  is er minder
tijd, zo hebben we een keer een
wens gehad die binnen een uur in
vervulling kon gaan. Dit was een
uitzonderlijke vraag, maar het lukte! Kees Veldboer, oprichter Stichting Ambulancewens: “De lijnen
met het hospice zijn kort, daardoor
kunnen we snel handelen, en zo
kunnen we veel mensen helpen.”
Bardo verpleegkundige Nel: ”Als ik
bij mensen thuis kom voor een intakegesprek leg ik uit wat onze visie
is en dat deze is gericht op kwaliteit
van leven. De vraag “wat zou u
willen?” is een belangrijke. Ik laat
ze hier alvast over nadenken. We
werken graag samen met Stichting
Ambulancewens. Na afloop hoor
ik vaak van naasten dat ze na  >>

Save the date!
(onder voorbehoud)

Op dinsdag 6 oktober
organiseert de Stichting
Vrienden van Hospice Bardo
het jaarlijkse golftoernooi!
Dit keer vindt het plaats op
golfbaan ‘The International,
Amsterdam.’ Zoals u van ons
gewend bent zal ook dit een
onvergetelijke dag worden!
Wilt u erbij zijn?
Voor meer informatie:
Willeke.vanuden@hospicebardo.nl
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zo’n dag kunnen terugkijken op
een ontzettend mooie herinnering.
Het vervullen van zo’n laatste wens
geeft rust en men kan er enorm
van nagenieten. Samen met de
dierbare of in nagedachtenis aan
diegene.”
We zien mensen met enorm veel
zin toeleven naar dit moment.
Zo’n dag kan echt een oppepper
zijn. Tijdens de laatste wens wordt
volop genoten, van en met elkaar.
Want naast de zieke, mogen ook
familieleden of naasten mee. Voor

een gezin is het meestal het laatste
uitje dat gezamenlijk wordt ondernomen. Bijvoorbeeld een dagje
naar de dierentuin of naar een favoriet museum. Dit zijn dagen met
een gouden randje, waarin mooie
herinneringen worden gemaakt!
Sommige wensen zijn emotioneel,
maar ook zo waardevol, bijvoorbeeld als men afscheid gaat nemen
van de werkplek of van het eigen
huis, wat gepaard kan gaan met
verdriet en pijn. Nog één keer daar
zijn kan helpen in het loslaten van
hetgeen men moet achterlaten.

Ook daarin zit de kracht van laatste
wensen, ze helpen bij het loslaten.
Bardo verpleegkundige Tineke:
“Vanuit mijn jarenlange ervaring
weet ik hoe belangrijk laatste wensen zijn. Het is dus heel bijzonder
dat we altijd op Stichting Ambulancewens kunnen rekenen en het
is belangrijk dat de stichting kan
voortbestaan. Aangezien alle wensen belangeloos worden vervuld,
wordt het erg gewaardeerd als er
een donatie gedaan wordt naar
draagkracht, als bijdrage voor de
gemaakte kosten.” 

In 2014 konden 23 gasten van
Bardo hun laatste wens in vervulling laten gaan met de inzet
van Stichting Ambulancewens.
Dat betekent dat 1 op de 4 van
onze gasten een dagje met de
Ambulance op pad ging.
De meest populaire wensen
waren: uitjes met het gezin, een
museum bezoeken en afscheid
nemen van huis en of werk.

Opperste concentratie
in de huiskamer
Op dit moment huizen er verwoede knutselaars, puzzelaars en andere creatievelingen
in Bardo. In de huiskamer is zelfs een speciale creatieve hoek gemaakt met een extra
grote tafel en veel licht. Het ‘bezig zijn’ heeft een aanstekelijke werking op anderen,
die zomaar even aanschuiven om een puzzeltje te leggen, te tekenen of een spelletje
te spelen. Mooi om te zien hoe dit spontaan ontstaat en ons team inspeelt op de
behoefte. De gasten brengen menig uurtje door aan deze tafel. En dit alles gaat af
en toe gepaard met een diepe zucht, geslaakt in opperste concentratie.

Deze hartverwarmende tekening
maakte een kleinkind voor onze
gasten en kreeg een mooi plekje
in de huiskamer.
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Lidy thuis bij een patiënt

Heeft u ook een mooie ervaring of bijzonder verhaal
over de zorg van Bardo in de laatste fase en wilt u dit
met ons delen in de Nieuwsbrief?
Stuur een mail naar info@hospicebardo.nl

Ondersteuning buiten de muren
van Bardo: niet zo bekend, maar
net zo gewaardeerd!
Rita en Lidy, beide vrijwilliger bij Bardo, met elkaar in gesprek over hun werk als vrijwilliger bij mensen thuis.

Lidy: Hoe ben jij er toe gekomen om als vrijwilliger bij mensen thuis
te gaan werken?
Rita: Naast mijn dagelijkse werk vond ik het ook wel fijn om iets te doen
voor de medemens. Het geeft voldoening als je er voor iemand kan zijn.
Lidy: Voor mij is het eigenlijk een vervolg op mijn werkzaamheden als
zorgvrijwilliger in het hospice. Ik vind het plezierig om zowel in het
hospice te werken als daarbuiten. Ik heb in het hospice veel ervaring
opgedaan, die ik weer kan gebruiken bij de mensen thuis als dit nodig is.
Rita: Heb je het gevoel dat je een wezenlijke bijdrage levert in het
leven van de patiënt en zijn/haar naasten?
Lidy: Zeker wel, voor de naasten is het natuurlijk heel prettig dat zij even
toekomen aan iets voor zichzelf te doen. En dat ze zich in de tussentijd
geen zorgen hoeven maken over de patiënt. Je ziet ook dat mantelzorgers er weer wat ontspannener uitzien, nadat ze even zijn gaan sporten
of winkelen of wat dan ook. Je hebt dan echt het gevoel dat hen even een
adempauze is gegund en dat ze de zorg weer even beter aankunnen. En
dat komt ook weer ten goede aan de patiënt. Voor alleenstaande patiënten, is het fijn dat zij op deze manier een paar uurtjes afleiding en gezelschap hebben.
Rita: Ik kan zeker beamen wat jij zegt! De meeste mensen kennen Bardo
alleen als hospice en weten niet dat we daarnaast nog meer kunnen betekenen voor ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten. Terwijl we juist
in veel gevallen opname in het hospice kunnen voorkomen door juiste
begeleiding thuis. De patiënt heeft zo de mogelijkheid om in zijn/haar

eigen omgeving te blijven tijdens de laatste fase van zijn/haar leven. Dit
is voor veel mensen echt een wens, wij doen er alles aan om dit mogelijk
te maken. Bovendien proberen we rust in moeilijke tijden te creëren.
Rita: Heb je ook het gevoel dat je iets bereikt met of door je
aanwezigheid?
Lidy: Nou, als je alleen al bereikt dat mensen zich gehoord en ondersteund voelen, is dat al heel waardevol. En jij?
Rita: Dat heb ik zeker. Ik denk alleen al aan de mogelijkheid om als
‘praatpaal’ te fungeren. De patiënt kan zijn verhaal over zijn situatie
aan de vrijwilliger kwijt.
Lidy: Kun je misschien iets vertellen over een ervaring, die
je bijzonder vond of die je is bijgebleven?
Rita: Een recent voorbeeld is dat op oudejaarsdag een aanvraag binnenkwam voor een thuisinzet bij een mijnheer die stervende was. Het was
niet meer mogelijk om hem naar het hospice te vervoeren. Zijn partner
wilde graag dat hij thuis zou sterven, maar zij wilde daar graag ondersteuning bij. Met behulp van vier vrijwilligers die elkaar aflosten is het
ons gelukt om aan hun wens te voldoen, zelfs op oudejaarsavond en
nieuwjaarsdag!
Lidy: Ik heb ook zo’n bijzonder verhaal: Deze inzet was bij een dame die
heel ziek was en die naast de wijkverpleging veel behoefte had aan gezelschap. Het mooie hier was dat mevrouw steeds meer vooruit ging
maar nog veel steun haalde uit het bezoek van vrijwilligers en zich. ook
verheugde op de wekelijkse bezoekjes. Zij voelde zich hierdoor steeds
meer gestimuleerd om zelf meer te gaan doen.
Rita: Waarom zou je mensen adviseren om gebruik te maken
van de inzet van vrijwilligers thuis?
Lidy: De patiënt én de naaste heeft er baat bij. Omdat we de mantelzorgers de mogelijkheid bieden om zich af en toe even los te maken van de
situatie, zodat het voor hen draaglijker wordt om de zorg vol te houden.
Rita: Omdat we hen proberen te helpen bij de zorg voor hun dierbare in
de laatste fase van hun leven.

Rita en Lidy

Rita (links) is werkzaam als
secretaresse en daarnaast vrijwilliger voor Bardo bij mensen thuis.
Lidy (rechts) bekleedt diverse
taken als vrijwilliger bij Bardo.
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Kunst in Bardo
Heb ik contact?

Eind vorig jaar zijn we onder leiding van kunstenaar/ ontwerper Peik
Suyling gestart met een kunstproject voor onze gasten. Al gauw bleken
wij een ware kunstenaar in huis te hebben. Tjeerd Venema schilderde al
een hele tijd maar tijdens zijn verblijf in het hospice heeft hij zijn collectie
flink uitgebreid. Zodanig dat zijn kamer op een moment helemaal vol
stond met prachtige schilderijen en creaties van papier maché. Tjeerd
gaf aan dolgraag nog een keer te willen exposeren. En dat gebeurde! Zijn
eigen kamer in Bardo werd omgebouwd tot een ware galerie. Wat leefde
Tjeerd naar deze gebeurtenis toe. Onder grote belangstelling werd de
expositie officieel geopend door hemzelf en mevrouw van de Leest,
één van onze andere gasten met wie hij regelmatig samen schilderde.

Vorig jaar heeft het verpleegkundig team een
‘pilot’ gehouden die inhield dat al onze gasten
bij intake een contactverpleegkundige kregen
toegewezen. Het doel hiervan is één duidelijk
aanspreekpunt voor de gast en zijn naasten.
Iemand bij wie je met al je vragen terecht kunt
en iemand die al vanaf het moment van opname alle ‘ins en outs’ weet. Dat blijkt heel
prettig te werken en zeer gewaardeerd te worden door onze gasten en hun naasten. De testfase is afgerond en de contactverpleegkundige
is inmiddels een vast onderdeel geworden van
onze manier van werken. Door goed te luisteren
naar de wensen van de gasten en hun naasten
werken wij aan het continu verbeteren van onze
zorg- en dienstverlening. Dat verstaan wij onder
goede palliatieve zorg!

Tjeerd overleed enkele dagen na de expositie. We hadden met hem afgesproken dat ook enkele schilderijen tijdens onze jaarlijkse Cirkel van licht
geëxposeerd zouden worden. Het schilderij dat hij vlak voor zijn overlijden
afmaakte, noemde hij dan ook ‘Cirkel van licht’. De gedachte dat dit schilderij daar te zien zou zijn vond hij een enorm voorrecht en prachtig idee.
De aanwezigheid van Tjeerd heeft Bardo verrijkt. Zijn inbreng is een aansporing voor meer en vooral ook blijvende creativiteit voor onze gasten.
Het kunstproject loopt nog door en zal binnenkort worden uitgebreid.
In de volgende nieuwsbrief wordt hier uitgebreid aandacht aan gegeven.

Twee herfstbomen
Samen met de bladeren
Vormen zij de Cirkel van licht
Ik heb het hier heel fijn gehad
Bedankt iedereen
En veel plezier met mijn schilderijen
Het is goed om zonder pijn
Boven te zijn

Week van Zorg en Welzijn
Bardo naam deel aan de Nationale Week van Zorg en Welzijn, die
van 16 t/m 21 maart plaatsvond. Gedurende de week konden belangstellenden, waaronder ook scholieren van Praktijkschool De Linie,
met eigen ogen zien wat voor fantastisch en belangrijk werk er in
de zorg gedaan wordt.
Voor een fotoreportage kunt u kijken op www.hospicebardo.nl of
op Facebook.com/HospiceBardo
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Verwendag dankzij GIG Haarlemmermeer
Begin februari organiseerden Adamas Inloophuis en Bardo gezamenlijk een verwendag voor zieken en hun naasten. Deze verwendagen
zijn mogelijk dankzij de opbrengst van de jaarlijkse benefietshow en tevens talentenjacht voor kinderen en jongeren: GIG Haarlemmermeer. Eén van de deelnemers aan deze dag is Irene. Zij bezocht de verwendag samen met haar moeder. Hier leest u hoe zij deze dag
heeft ervaren:
“Mijn moeder (zelf ook vrijwilligster bij Bardo) was gelijk enthousiast en vroeg mij met haar mee te gaan
omdat ik veel met haar naar het ziekenhuis ben geweest om haar te begeleiden. Ik hoefde er niet lang
over na te denken, dus gingen we samen naar de verwenmiddag. Bij Adamas werden we ontvangen
door enthousiaste vrijwilligers met koffie/thee en gebak. Zij kwamen bij ons zitten om even gezellig te
praten. Mijn moeder had zich opgegeven voor een massage en een yogales en ik vertelde dat zij mij in
mocht delen waar plek was. Zo kwam ik ook in de yogales terecht waar we ontspanningsoefeningen
kregen en uitleg over hoe je moest ademen en bewegen. Heel ontspannend. Mijn moeder vond de
yogales wat moeilijk omdat zij last heeft van haar rug en ze kon ook niet goed op het matje liggen.
Vervolgens kreeg ik een ontspanningsmassage die heerlijk was. Mijn moeder vond de lichaamsmassage
ook heerlijk, ze kon zich goed ontspannen. De masseur zei me later dat zij mij wel wat harder had gemasseerd dan mijn moeder. Toen ik vertelde dat het bij een 80 jarige misschien ook maar beter is, kon
zij niet geloven dat mijn moeder al 80 is.
Daarna mochten we aanschuiven bij een heerlijke uitgebreide lunch, prima verzorgd door Culi-catering
Fiel-e-mond. We hebben gezellig met de ander gasten zitten kletsen. Ook de sponsor GIG Haarlemmermeer was hierbij aanwezig.
Omdat er niet zo heel veel deelnemers waren, was het heerlijk rustig en hadden de vrijwilligers alle tijd voor ons. De sfeer was heel
gemoedelijk en vriendelijk. Het is geweldig dat deze verwendagen gesponsord worden. Zo hebben kankerpatiënten en hun naasten
de gelegenheid met lotgenoten samen te zijn. Bij het naar huis gaan kregen we nog een witte roos mee.”

FNV Bouw
Haarlemmermeer
geeft!
Op een mooie zonnige middag in februari kregen wij
bezoek van Hans Raaphorst, Co Rijnbeek,  Antoon Schrama
en Rinus Bakker, van het bestuur van FNV Bouw Haarlemmermeer. Zij kwamen niet met lege handen, een prachtig
bedrag van € 1192 mocht door ons in ontvangst worden
genomen. Omdat de regionale FNV’s opgaan in een
landelijke bond, stopt FNV Bouw Haarlemmermeer ermee.
Daardoor kwam een aanzienlijk bedrag beschikbaar.
Dit bedrag is verdeeld over twee goede doelen in de
Haarlemmermeer, de ene helft bestemd voor Adamas
Inloophuis en de andere… u raadt het al: voor Bardo!
Dank jullie wel, bestuur en leden van de FNV!

Bestuurlijke
veranderingen
Naast de Stichting Vrienden van Hospice Bardo bestaat
sinds 1 januari 2015 de Stichting Bardo. Onder de paraplu
van Stichting Bardo zijn alle zogenaamde exploitatie werkzaamheden onder gebracht  die te maken hebben met de
verlening van palliatieve zorg in het hospice en in de thuissituatie. Ook het ontwikkelen en uitdragen van palliatieve
kennis en kunde door o.a. het voorlichten en (doen) opleiden
van zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en het
algemeen publiek valt onder de Stichting Bardo. Net als de
hotelvoorzieningen en de huur van het gebouw.
Het doel van de Stichting Bardo is het bevorderen dat
mensen in de laatste levensfase optimale kwaliteit van
leven en sterven ervaren, thuis kunnen verblijven of  kunnen
verblijven in het beste alternatief na thuis. Stichting Bardo
wordt bestuurd door Marion Sonneveld, zij draagt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit
vijf toezichthouders, te weten: Roel Steenbeek (voorzitter),
Steven Hartman, Aart Beeker (secretaris), Anky Atzema
en Ivo van der Kleij. De leden van de RvT ontvangen geen
salaris voor hun taken.
De Stichting Vrienden zal zich onverminderd blijven toeleggen op de broodnodige aanvullende financiering van Bardo.
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Boekentip

Sponsorbijdragen

Medereiziger

NAAM							  SCHENKING
Mevrouw H.C. van Geenhoven-Bonte

Marcella Tam

500,-

Firma De Ree                                                                                                                  700 bloembollen
De heer S. Wiersma, liefdevolle verzorging zus

Als partner van een ongeneeslijk zieke,
reis je mee, tot de dood. In haar boek
deelt Marcella Tam, zelf medereiziger,
haar eigen ervaringen. Interviews met
andere stellen maken het boek voor
veel mensen herkenbaar.
Verhalen uit de praktijk worden
afgewisseld met theorie. Ieder hoofdstuk eindigt met reflectievragen.
Een prettig leesbaar
en praktisch boek,
een aanrader voor
alle medereizigers!

1.000,-

Mevrouw I. Voskuil en de heer L. Schoon, sponsoractie

450,-

J. Roos 	

600,-

Diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep

300,-

Anonieme gift

250,-

Mevrouw A. Zomer, dank voor goede zorgen

1.000,-

Mevrouw G. de Bruin-Elzerman 	

25,-

Mevrouw J. Vaes

75,-

Mevrouw J. Stoelman

50,-

PCI Joannes de Doperkerk Hoofddorp, kerstgift

110,-

De heer C.F.M. Hoogervorst, gift als dank voor goede verzorging

1.000,-

De heer S.F.M. Lommerse

500,-

Mevrouw P.J. Schering-Maliepaard, verkoop zelfgemaakte kaarten

185,-

Anonieme gift 	

100,-

De heer W.J.A. Maaskant

500,-

De heer en/of mevrouw O.R. Pols

500,-

Mevrouw G.J. Nauta-van Maaren

100,-

Protestantse Gemeente Badhoevedorp/Lijnden

200,-

Mevrouw J.M. Joosten-Schrama

250,-

De heer D.J.J. Dickman

150,-

Bardo in cijfers
Bardo in cijfers 2014
 	 
Opnames			
Gem. leeftijd bij opname
Jongste gast		
Oudste gast		
Overleden		
Ontslagen		
Gemiddelde opnameduur
Kortste opnameduur
Langste opnameduur
Komend van thuis		
Komend van ziekenhuis
Komend van elders		

84
75 jaar
49 jaar
97 jaar
76
6
35 dagen
1 dag
242 dagen
43
35
6

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: opmaak Anja Schaller fotografie Annet Vrielink, Frans Tol, Marco van de Wal, Stichting Ambulancewens,
Kees van der Veer en Eric Zuidweg redactioneel Irene Castel, Lidy van Putten, Marion Sonneveld, Rita O’Connor, Willeke van Uden.
Stichting Vrienden van Hospice Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM Hoofddorp
t

020 333 47 00

iban

f

020 333 47 01

NL89 RABO 0324 5720 93

bic

e

info@hospicebardo.nl

RABONL2U

kvk

i

www.hospicebardo.nl
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