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Nieuwsbrief

Door corona werkte Anieta Peters, ver-
zorgende individuele gezondheidszorg, ’s 
avonds en ’s nachts in Mariaweide. Soms 
voelde dat eenzaam. Maar het heeft haar 
wel tot inkeer gebracht.

‘Corona. Ik had het een beetje onderschat. 
Het is in China en voordat het hier is… Dacht 
ik aanvankelijk. Toen collega’s ziek werden 
en Isaac Nanuru overleed, kwam dat heftig 
binnen. Ik kende Isaac al dertig jaar. 

We hebben samen bij Maria Auxiliatrix ge-
werkt. Hij was mijn maatje. Eigenlijk ieders 
maatje. Hij kon met iedereen goed opschie-
ten. Het betekende uitzoeken hoe dit in het 
hospice samen te dragen.’

>> Lees verder op pagina 4

Verzorgende IG Anieta Peters:

‘Hart van hospice is terug’
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De afgelopen maanden is Hospice Maria-
weide behoorlijk in de ban geweest van de 
coronacrisis. Deze nieuwsbrief besteedt 
uitvoerig aandacht aan onze ervaringen 
in deze periode. Het was een enerverende 
tijd. Niet in het minst door het overlijden 
van onze verpleegkundige Isaac Nanuru, 
die helaas slachtoffer is geworden van dit 
onberekenbare virus. Het overlijden van 
Isaac betekende een grote schok voor fa-
milie, vrienden, verpleegkundig team en 
vrijwilligers van Mariaweide. Isaac was 
een zeer gerespecteerde medewerker van 
het verpleegkundig team, deskundig in 
zijn vak en uitermate betrokken bij gas-
ten, familie en collega’s. We hebben zo 
goed en zo kwaad als het ging met al die 
corona maatregelen, afscheid genomen 
van Isaac. De herinnering aan hem zal ons 
blijven inspireren om ons werk voortdu-
rend zo goed mogelijk te doen.

Meteen toen de coronacrisis uitbrak heeft 
Mariaweide een crisisteam ingesteld dat 
continu de ontwikkelingen volgde en be-
sluiten nam over hoe in Mariaweide de 
coronamaatregelen toegepast moesten 
worden. Daarbij werden we goed geholpen 
door de protocollen van De Zorggroep. El-
ders in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe 
we in Mariaweide de zorg voor gasten en 
familie vorm gegeven hebben in deze pe-
riode. 
Terugkijkend op de afgelopen maanden 
kunnen we een paar dingen constateren. 
Allereerst dat de aandacht voor ouderen 
en mensen in kwetsbare posities (waar we 
onze gasten zeker toe kunnen rekenen) pas 
laat op gang kwam. De meeste aandacht 
ging uit naar IC’s en ziekenhuizen. Op zich 
niet verwonderlijk omdat in de gezond-
heidssector de meeste aandacht traditi-
oneel uitgaat naar ‘cureren’, genezen, en 
minder naar ‘care’, persoonsgerichte zorg. 
De ‘cure’ geniet een hoger aanzien dan de 
‘care’. In de beginfase van de crisis waren 
er bijvoorbeeld te weinig mondkapjes en 
beschermende kleding en testen voor ver-
pleegkundigen en medewerkers in de ou-
derenzorg en hospices. De manier waarop 
ouderen zelf en degenen die hen verzorgen 
met deze omstandigheden zijn omgegaan 
verdient alleen maar respect. Ouderen en 
mensen in kwetsbare posities hebben veer-
kracht getoond, zijn niet bij de pakken gaan 
neerzitten, maar hebben geprobeerd om 

hun leven zo zinvol mogelijk in te vullen. 
Verpleegkundigen, verzorgenden en vrij-
willigers hebben zich ingezet om de per-
soonsgerichte zorg voor ouderen zo goed 
mogelijk te blijven uitvoeren. Dat geldt 
zeker ook voor het verpleegkundig team en 
vrijwilligers van Mariaweide. De waarde-
ring voor zorgpersoneel en vrijwilligers in 
de zorg is door de coronacrisis alleen maar 
groter geworden. Het is nu zaak om deze 
waardering vast te houden en te vertalen in 
een goed arbeidsvoorwaardenbeleid voor 
degenen die in deze sector werkzaam zijn. 
Ook lijkt de solidariteit vanuit de samenle-
ving met ouderen en mensen in kwetsbare 
posities sterker te zijn geworden, getuige 
de talloze initiatieven die overal in het land 
ontstaan zijn om de aandacht voor deze 
groep mensen te versterken. De vraag is 
of we deze positieve ontwikkelingen kun-
nen en willen vasthouden. En of we bereid 
zijn om ouderen en mensen in kwetsbare 
posities zélf te vragen naar hoe zij de ‘care’ 
ingevuld willen zien. Immers, hoe oud of 
kwetsbaar je ook bent, je hebt altijd nog 
ideeën over hoe je wilt leven en wat je wilt 
betekenen voor een ander. Het meedenken 
met ouderen en mensen in kwetsbare om-
standigheden over de invulling van ‘goede 
zorg’ en de vertaling daarvan in de praktijk, 
blijven belangrijke uitdagingen, ook voor 
ons in Mariaweide. 

Jan Custers   
voorzitter Hospice Mariaweide. 
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“Vanaf het begin van corona was het best 
wel spannend. We wisten niet wat op ons 
af kwam. Er werden door de overheid maat-
regelen afgekondigd en vooral in de eerste 
weken werd dat pakket telkens uitgebreid. 
Het was moeilijk, want voor ons was het 
van meet af aan duidelijk dat we kwaliteit 
wilden blijven bieden aan gasten en aan be-
zoekers, maar dat de veiligheid zowel voor 
hen als voor onze medewerkers maximaal 
moest zijn. Het was bepaald niet eenvoudig 
om daar steeds een balans in te vinden”.

Fons Hikspoors  is sinds 1 januari van dit jaar 
locatie coördinator en hij viel zogezegd vrij-
wel direct met zijn neus in de boter, alsof hij 
met zijn tijdelijke dubbelfunctie – toen ook 
nog werkzaam voor de Zorggroep in Roer-
mond – al niet genoeg om handen had.  
“Corona heeft ons overvallen en het was dui-
delijk dat we, en daar bedoel ik mee onze 
hele maatschappij, dat we daar niet goed op 
waren voorbereid. Zoals Rutte zei: we moe-
ten met vijftig procent kennis voor honderd 
procent maatregelen nemen. Ja, en zo was 
het ook. Wij hadden in het hospice te maken 
met richtlijnen van de overheid, van de RIVM 
en natuurlijk van de Zorggroep. De regels 
wilden nogal eens wijzigen al naar gelang 
andere of nieuwe kennis. Het was een proces, 
waarin wij steeds mee moesten.”

Voor niemand in de zorg was het beeld voor 
de volle honderd procent duidelijk, maar het 
was voor Fons Hikspoors wel evident, dat vei-
ligheid voorop stond. Veiligheid voor gasten, 
naasten, bezoekers, vrijwilligersmedewer-
kers. “Dat gecombineerd met het uitdruk-
kelijk voornemen om maatwerk te blijven 
leveren zorgde bij ons voor een spannings-
veld. We hebben toen een crisisteam in het 
leven geroepen om de regels te implemen-
teren en om iedere betrokkene duidelijkheid 
te verschaffen. Vreselijk was dat we op een 
gegeven moment de vrijwilligers in de zorg 
moesten gaan uitsluiten van contact met de 
gasten. Dan raak je die mensen in hun ziel. 
Je vertelt waarom je bepaalde maatregelen 
moet nemen, ook waarom die soms ver-
anderen. Aanvankelijk werd het allemaal 
soepel opgenomen, maar de voortdurend 
nieuwe richtlijnen zorgden toch wel eens 
voor een frons. We konden het ons echter 
gewoon niet veroorloven, dat hier mensen 
corona zouden oplopen met mogelijk de 
ernstigste gevolgen”.

Werden nieuwe gasten ook getest en hoe zat 
het met bezoekers?
Fons Hikspoors: “Niemand kwam hier onge-
screend naar binnen. Er werd een uitgebrei-
de analyse gemaakt en als die ook maar eni-
ge aanleiding gaf voor een verdenking dan 
werd er getest. Overigens waren er aanvan-
kelijk niet voldoende testmogelijkheden. En 
met alle maatregelen die je neemt, we heb-
ben helaas niet kunnen voorkomen dat we 
corona in huis hebben gehad en dat wij een 
geweldige medewerker daardoor hebben 
verloren: Isaac Nanuru. Heel, heel triest”. 

De strenge regels van de overheid betreffen-
de de bezoekregelingen voor zorginstellin-
gen vereisten ook van het hospice in Venlo 
impopulaire maatregelen. “We hebben ons 
binnen de marges bewogen met betrach-
ting van de meest mogelijke soepelheid 
en er gelijk angstvallig voor gewaakt dat er 
geen ongewenste situaties ontstonden. Wij 
adviseerden naasten van potentiële gasten 
om zoveel mogelijk mensen thuis afscheid 
te laten nemen, zodat hier alleen nog naaste 
familie hoefde te komen”. Daar werd kenne-
lijk gehoor aan gegeven, want de gemiddel-
de opnameduur tussen half maart en half 
mei was zes dagen, beduidend minder dan 
normaal: in 2019 dertig dagen. En het aantal 
gasten was ook aanzienlijk minder, omdat 
naasten bevreesd waren in het hospice niet 
voldoende mogelijkheid te hebben waardig 
van hun dierbare afscheid te kunnen nemen. 

Dat had tot gevolg dat voor het eerst sinds elf 
jaar in het hospice enkele dagen helemaal 
geen gasten verbleven. Begrijpelijk, maar 
we hebben toch steeds maatwerk kunnen 
leveren zodat iedere gast en familie op een 
waardige manier afscheid konden nemen.

“Achteraf , hoewel ik denk, dat we nog zeker 
een aantal maanden met corona moeten 
dealen, moet ik zeggen, dat corona ook een 
soort wake up call is geweest. We hebben 
door onzekerheid en onwetendheid een 
hoop gedoe gehad en zijn met de neus op de 
feiten gedrukt, dat we op dit soort calamitei-
ten eigenlijk niet afdoende zijn voorbereid. 
Natuurlijk, het zal lastig zijn om op relatief 
onbekende situaties bij voorbaat in te spe-
len, maar we moeten daar toch zoveel mo-
gelijk naar toe werken. Het hospice kan niet 
sluiten, dat gaat niet. Corona heeft vragen 
opgeroepen. En zonder dat we met maatre-
gelen in angst moeten doorschieten denk ik 
dat we toch vanaf nu moeten gaan naden-
ken over goed kunnen blijven functioneren 
in dit soort omstandigheden”.

“Corona heeft nog maar eens bevestigd, dat 
we geweldige vrijwilligers en medewerkers 
hebben. Iedereen stond voor elkaar klaar, 
geweldig. Ik ben trots op hen. Chapeau!” 

Albert Lamberts  

Het ging om veiligheid en maatwerk 
Fons Hikspoors:

Locatiecoördinator Mariaweide Fons Hikspoors
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Dwalen
Normaal werkt Anieta drie ochtenden per 
week in Mariaweide. Door ziekte van colle-
ga’s was ze tussen maart en juli vaak op an-
dere tijden nodig.

‘Soms dwaalde ik ’s nachts alleen door 
het gebouw. Er waren weinig gasten. Wie 
enigszins thuis kon blijven bleef thuis. Het 
hospice is zelfs even leeg geweest. Voor de 
weinigen die er waren werden de bezoekre-
gels aangescherpt. Hoewel het bij ons niet 
zo streng aan toe ging als in verpleeghuizen. 
Bezoek mocht blijven komen. Tenslotte gaat 
het om terminaal zieken.’

Hart
Tot 1 juli is die situatie zo geweest. Daar-
na werden de bezoekregels versoepeld en 
mochten vrijwilligers weer komen om de 
verpleegkundigen en verzorgenden te on-
dersteunen.

‘Langzaam kwam het hart van het hospice 
terug’, verwoordt Anieta (52) het treffend. 
‘Maar we zijn er nog niet. Sinds gisteren, 1 
september, moeten de handschoenen op-
nieuw aan, het mondkapje op en de schort 
om. Twee collega’s worden momenteel ge-
test. Ben benieuwd hoe de ziekte zich in de 
herfst en winter, als het kouder wordt, ont-
wikkelt.’

Varkensbedrijf
Vorig jaar kreeg Anieta een harde klap te 
verwerken. Haar man kwam te overlijden en 
ze bleef achter met vier kinderen. Naast haar 
job als verzorgende IG, runde ze met haar 
man een varkensbedrijf in Sevenum. Sinds 
zijn dood beheert Anieta de onderneming 
met haar zoon en twee medewerkers. 
‘Even was ik bang dat mijn bedrijf op slot 
moest. Wat gebeurt er toch allemaal? Vroeg 
ik me af in de beginperiode van corona, en ik 
’s nachts een beetje verloren door het verla-

ten hospice liep. Alleen zijn hier, heb ik als 
zwaarder ervaren dan alleen zijn thuis.’

Inzicht
Verloren en verlaten klinkt onbehaaglijk. 
Toch hebben die nachten Anieta ook tot een 
bepaald inzicht gebracht.

‘Ik kwam tot rust en ging erover nadenken 
wat me in mijn leven niet blij maakt. Dat ik 
in het bestuur van de plaatselijke ponyclub 
zat, bijvoorbeeld. Realiseerde me dat ik het 
een verplichting vond. Het had geen meer-
waarde voor mij. Wilde daarna niet terug-
vallen in het oude patroon en heb die functie 
opgezegd.’ 

Helma Cremers  

‘Hart van hospice is terug’Vervolg pag 1

“Weet je, ik heb ontzettend veel vertrou-
wen gehad in ons managementteam, dat 
de landelijke regels, de landelijke aanpak, 
bij ons implementeerde. Ja, ik was het wel 
eens met de maatregelen, die genomen 
zijn en achteraf kun je altijd stellen dat het 
wellicht zo of zo had gekund, maar dat is 
praten achteraf met de kennis van nu. Aan-
vankelijk moesten maatregelen worden 
getroffen met amper kennis van het virus. 
En niet onbelangrijk: uiteraard heb je je ei-
gen verantwoordelijkheid”. 

Aan het woord is Harrie Brattinga (60), net 
als zijn partner Sandra vrijwilliger in de di-
recte zorg bij het hospice, inmiddels al vijf 
jaar. Als hij terugkijkt op de voorbije maan-
den, waarin de wereld in de ban was van 
Covid 19, dan hoeft hij niet na te denken om 
enkele kwalificaties aan die tijd te hechten: 
bijzonder, indrukwekkend en verdrietig. 
Dat laatste vooral wegens het overlijden 
van hospice-collega Isaac Nanuru  en het 
imponerende afscheid. “Een normale uit-
vaart was natuurlijk niet mogelijk, maar we 
hebben als een soort erewacht bij hem thuis 
afscheid genomen. Een haag gevormd,  al-
lemaal op anderhalve meter. Iemand echt 
troost bieden? Je wilt iemand beet pakken. 
Je voelt de emotie, maar je kunt niets”...

En zijn werk in het hospice? 
“In het begin van de coronatijd werk je ge-
woon als iedereen, maar stilaan werd dui-
delijk dat het ingrijpend zou worden. Toen 
er iemand van hier positief werd getest 
ging je je toch dingen afvragen. Met wie 
heb je allemaal contact gehad? Ik heb zelf 
het gevoel dat ik het (corona dus) heb ge-
had. Ik noteerde een temperatuur van 39,6 
en was moe. Ik ben een week thuis geweest. 
Maar toen werd er nog niet zo getest.  

In het hospice werden al snel de nodige 
huisregels ingevoerd. “Er waren sowieso 
weinig gasten – minder opnames, natuur-
lijk ook omdat de bezoekregeling nogal 
beperkend was – dus de normale sfeer hing 
niet in huis. Geen bloemen, weinig mensen, 
geen fruit in de schaal, geen praatjes met 
collega’s. Alleen de professionals mochten 
naar boven. (Dat wil zeggen: alleen pro-
fessionele medewerkers mochten contact 
hebben met de gasten, die op hun beurt 
niet naar beneden mochten). Het was, hoe 
zal ik het zeggen? Het was allemaal wat 
killer. Maar ik moet er ook bij zeggen, dat 
ik door mijn inzet beneden, zeg maar als 
manusje van alles: telefoon, bezoek ont-
vangen, strijken, poetsen en zo, dat ik nog 
meer waardering heb gekregen voor mijn 

collega’s beneden en voor het verplegend 
personeel”. 

Harrie Brattinga is blij dat het nu weer de 
goede kant op gaat, dat de oude sfeer wat 
terugkeert, dat hij zijn collega’s weer ziet 
en met hun weer zaken kan delen. “Dat het 
hart weer terugkeert in ons hospice”. 

Albert Lamberts   

“Het was bijzonder, indrukwekkend en verdrietig”
Vrijwilligers in beeld: Harrie Brattinga

Vrijwilliger Harrie Brattinga
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Het is – we hebben het al meermalen ge-
schreven – absoluut niet gewaagd om te 
stellen, dat het met de hygiëne in Venlo 
tot en met de eerste decennia van de twin-
tigste eeuw beroerd was gesteld. De enge 
steegjes als erfenis van de ommuurde stad, 
die te weinig woonruimte bood aan haar 
bevolking, en onkunde en onwetendheid 
op het gebied van hygiëne eisten hun tol. 
Het mag geen verbazing wekken dat juist 
in de armere gezinnen de toestand vaak 
schrijnend was. Grote gezinnen in te kleine 
behuizingen, armoede en dus geen midde-
len voor goede, dagelijkse zorg, het waren 
‘normale’ verschijnselen in het Venlo van 
eind negentiende, begin twintigste eeuw.

De verbeteringen op het terrein van gezond-
heidszorg, zowel door technische als weten-
schappelijke vooruitgang zijn op deze plek al 
eerder aan de orde gekomen. Vandaag aan-
dacht voor de behuizing.

In mei in 2017 was er in Amsterdam het eer-
ste International Social Housing Festival. 
In het kader daarvan vonden maar liefst 41 
evenementen plaats, zoals conferenties, 
workshops, presentaties, films, debatten, 
installaties en een expositie met de veelbe-
lovende naam Dromen over wonen in het 
Amsterdamse School Museum Het Schip. De 
tentoonstelling toonde de ontwikkeling van 
sociale woningbouw in Nederland. Ruim 
een eeuw geleden woonden plattelanders 
soms nog in plaggenhutten en leefden tien-
tallen, nee honderden in wat we nu getto’s 
noemen, in vochtige huizen of wat daar voor 
door moest gaan. In de steden, waar mensen 
heen trokken om in de ontluikende indus-
trie te gaan werken, wachtte het gezin een 
eenkamerwoning in een huurhuis, waarvoor 
soms een stevig bedrag moest worden be-
taald. Kinderen in één groot bed en de baby 
in de la eronder (ondergeschoven kindje), 
nauwelijks of geen ventilatie. 

Deze artikelenreeks heeft als naam Hulpver-
lening in Venlo. Wat heeft sociale woning-
bouw daar nu mee te maken, zal menigeen 
zich mogelijk afvragen. Op de keeper be-
schouwd: veel, heel veel zelfs. Zoals boven 
aangehaald: de abominabele huisvesting 
van vooral in het katholieke zuiden veelal 
grote gezinnen in benauwende steegjes en 
wijken zonder lucht, licht en ruimte, had een 
desastreuze uitwerking op de gezondheid 

van haar bewoners. Dat inzicht leidde in 
1901 tot de totstandkoming van de Woning-
wet, waarmee het Rijk onder andere een 
einde wilde maken aan de belabberde huis-
vesting van duizenden minvermogenden, 
die vaak in huurwoningen woonden, die die 
naam eigenlijk niet mochten hebben. Het 
waren vaak regelrecht krotten voor bewo-
ning totaal ongeschikt. In het kielzog van de 
Woningwet ontstonden bouwverenigingen, 
zoals in Venlo de Venlose Bouwvereniging 
(1907) en in Blerick Woningvereniging Ble-
rick (1913), die tot taak hadden betaalbare 
woningen te realiseren voor mensen met 
een smallere beurs. 

Nederland heeft steeds voorop gelopen wat 
betreft sociale woningbouw, die zich ma-
nifesteerde in minder en beter geslaagde 
projecten, maar die alle betere en vooral een 

gezondere leefomgeving tot doel hadden. 
Krotwoningen werden gesloopt en zoge-
heten ‘achterbuurten’ werden gesaneerd al 
duurde de voltooiing daarvan in Venlo tot 
ver na de Tweede Wereldoorlog. Toen echter 
waren er al tientallen ‘gezonde’ woningen 
voor arbeiders en anderen met een minder 
royale portemonnee gerealiseerd aan bij-
voorbeeld de Leutherweg, Veldenseweg en 
aan de toen zo geheten Nolensstraat, nu Ka-
pelaan Nausstraat. De Venlose Bouwvereni-
ging werd uiteindelijk – samen met Woning-
vereniging Blerick – in 1993 Woningstichting 
Venlo-Blerick en is thans Woonwenz, waar-
voor sociale woningbouw nog immer kern-
taak is, zodat ook minder daadkrachtigen 
niet alleen betaalbaar, maar vooral ook ge-
zond kunnen wonen. 

Albert Lamberts  

Gezondere huisvesting
Hulpverlening in Venlo (deel 8)

Het Ursulastraatje is een typisch voorbeeld van enge bebouwing. Het zonlicht kan de grond niet 
bereiken. (Foto: Albert Lamberts)
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Haar oma, die ze enkele keren per week zag, 
overleed op 102-jarige leeftijd en Karien 
Sprengers zocht een alternatief voor de uur-
tjes die ze bij haar was. Dat werd koken in 
Mariaweide.

‘Ik kook graag en kan er mijn creativiteit in 
kwijt. Net als in mijn werk als styliste, waarbij 
ik mensen adviseer bij het inrichten van hun 
woning, meubelstijl, kleur van de muren en 
houtwerk van hun huis. Daarnaast doe ik bij 
mijn zusje de verkoop van haar bedrijf in dek-
bedovertrekken en richt ik beurzen in. Mijn 
vrijwilligerswerk kan ik daar redelijk omheen 
plannen. Sinds 1 juli, net als voor corona, kook 
ik weer in het in het hospice. In het weekend, 
om en om met Twan Hauzer.

Overleefd
Karien (56) heeft aan den lijve ondervonden 
wat corona met een mens kan doen. Zij be-
hoorde tot de eersten die zich een half jaar 
geleden niet lekker voelden en in die molen 
terechtkwamen. 
‘Heb het overleefd!’ lacht ze die akelige tijd 
weg. ‘Ben wel drie weken doodziek geweest. 
Hoge koorts, ontzettende hoofdpijn, maar 
niet erg aan mijn luchtwegen gehad. Ben 
blij dat ik thuis kon blijven en niet naar het 
ziekenhuis hoefde. Als ik dan denk aan onze 
collega Isaac… Soms denk ik dat ik niet de 
heftigste vorm kreeg, omdat ik vanwege een 

chronische darmziekte al mijn halve leven 
lang homeopathische ontstekingsremmers 
slik. In februari was ik op een beurs in Parijs en 
heb daar veel Chinezen, onze beste klanten, 
ontmoet. Bij mijn broer, die tandarts is, brak 
het dezelfde dag uit als bij mij. En mijn zoon, 
die in Londen woont, overkwam het even-
eens. Gelukkig hebben we het virus alle drie 
doorstaan. Mijn conditie is nog niet op peil. 
Rond vier uur in de middag komt de moeheid 
opzetten. Sommige mensen zijn heel angstig, 
op het panische af; andere mensen hebben 
overal schijt aan. Ik ben daar nuchter in en 
meen dat we voorzichtig moeten blijven.’ 

Kinderen
Op de vraag of ze vindt dat er iets positiefs 
(als je het überhaupt zo formuleren mag) aan 
de coronatijd kleeft, zegt Karien: ‘Ik hoefde 
niets. Mijn werk, de winkels, de beurzen, alles 
lag een hele tijd stil. Nadat ik was opgeknapt 
heb ik genoten van de rust. Heerlijk vond ik 
het, om mijn drie kinderen om me heen te 
hebben. De jongste, ze is zestien, is sowieso 
bij mij. Mijn zoon die bedrijfsmatig een tijd 
in Nederland moest zijn, woonde een half 
jaar bij mij in, en mijn dochter uit Amsterdam 
kwam ook dikwijls. Eten bereiden voor het 
hospice moest vanwege corona thuis gebeu-
ren. Uit veiligheid en het risico op besmetting 
bereidden slechts twee koks, Twan Hauzer 
en ik, beurtelings de warme maaltijden. Ik 

haalde de boodschappen, maakte voor twee 
dagen soep, een vers hoofdgerecht en een 
ovengerecht voor de volgende dag, en bracht 
de gerechten naar Mariaweide.’

Hapjes
Tegenwoordig is Karien weer om het week-
end in de keuken van het hospice te vinden. 
‘Fijn dat het kan. De samenhorigheid, de sfeer 
in Mariaweide is geweldig. Iedereen heeft 
wat voor mekaar over. Koken voor de gasten 
doet me veel plezier. Al eten de meesten wei-
nig en gaat het vaak om enkele hapjes, als ze 
die smaakvol en lekker vinden doet me dat 
deugd.’

Helma Cremers  

‘Al gaat het maar om twee hapjes: ze moeten wél lekker zijn’
Door corona kookte Karien Sprengers thuis voor de gasten

Vrijwilliger Karien Sprengers

Toen José Gerardts als verpleegkundige 
in een ziekenhuis werkte, kwam zij tot de 
ontdekking dat zij een zwak had voor pati-
enten die uitbehandeld waren. Ze merkte 
ook dat ze die patiënt meer aandacht wil-
de geven dan in het ziekenhuis mogelijk 
was. Dat kon wel in het hospice in Helmond 
waar ze vervolgens aan de slag kon. 

‘En zeker ook bij Mariaweide. Ik weet niet 
waar het precies door komt, maar ik heb al-
tijd me van meet af aan prettig gevoeld bij 
Mariaweide. Er wordt hard gewerkt, maar 
ook vaak hard gelachen, onderling maar ook 
met de gasten. Met corona veranderde alles 
in één klap. Het overlijden van onze collega 
Isaac heeft mij diep geraakt. Ik mis hem nog 
steeds en steek elke dienst een kaarsje voor 
hem aan.’

‘Sinds de coronacrisis zijn er minder gas-
ten, soms waren er zelfs geen. En je werkte 

helemaal alleen. In die periode heb ik me 
vooral eenzaam gevoeld, omdat er niemand 
was met wie je iets kon delen. Gelukkig kan 
ik thuis tegen mijn man aanpraten als ik er-
gens mee zit, maar dat is natuurlijk toch an-
ders dat inhoudelijk dingen met een collega 
bespreken.’

Net als verzorgende IG Ine Peeters vond José 
het pittig om de taken van alle medewerkers 
in haar eentje te doen. ‘Ik heb altijd veel res-
pect gehad voor de vrijwilligers in het hospi-
ce en de afgelopen tijd is dat respect alleen 
maar groter geworden. Nog steeds hebben 
we geen volledige vrijwilligersbezetting en 
dat is best een gemis.’

John Huijs  

‘Ik voelde me tijdens de coronacrisis vooral eenzaam’
Verpleegkundige José Gerardts:

Verpleegkundige José Gerardts
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In het normale leven – wat heet? – is Yvonne 
van de Ven (47) kapster. Zij runt haar eigen 
kapsalon in Venlo-Zuid. Een van de maat-
regelen, die premier Rutte en minister van 
gezondheidszorg,  Hugo de Jonge, in het 
vroege voorjaar in het kader van de lock 
down afkondigden wegens het alom om 
zich heen grijpende corona-virus, was het 
sluiten van kapsalons. Dat zou voor Yvonne 
een zee van tijd hebben betekend voor haar 
andere roeping: vrijwillig medewerkster in 
de zorg in het hospice. Het zou echter an-
ders lopen.

Als Yvonne nu, een half jaar na de uitbraak, 
terugkijkt op die zes maanden vond zij het 
een spannende tijd, zeker niet alleen met het 
oog op haar kapsalon. “Nee, ook spannend 
in de zin van afwachten. Wat gebeurt er alle-
maal? Al vrij snel na de uitbraak mochten wij 
niet meer naar boven (geen contact met de 
gasten, die alleen nog boven verbleven). Op 
oproep werden wij alleen in de ochtenduren 
ingezet, maar niet bij de gasten. Ik ben echt 
van het verzorgen, maar dat ging dus niet. 
Het liefste had ik aan alles meegedaan. Dat 
bedoel ik met afwachten: wanneer mag ik 
weer helpen aan het bed”?

Yvonne is eerlijk als zij zegt, dat het huis-, 
tuin- en keukenwerk niet zo direct haar ding 
is. “Natuurlijk doe je dat als het nodig is. Ik 
was ook continu beschikbaar, maar ik ben 
echt een zorgmens; ik moet kunnen zorgen. 
Overigens zorgde ik toen óók, maar anders. 
Ik nam telkens als ik dienst had wat lekkers 
mee voor bij de koffie voor verpleegkun-
digen en verzorgenden boven, die immers 
onze assistentie moesten missen. Hadden 
zij wel verdiend, vond ik. Eh, zij zijn allemaal 
wat flinker geworden…”.  
Boven werken zat er maanden voor Yvonne 
niet in, want boven was voor haar en de an-
dere niet-professionals een no go area. “We 
moesten natuurlijk heel voorzichtig zijn en 
werden goed en duidelijk geïnformeerd over 
wat wel en wat niet kon. In het crisisteam 
had ik ook alle vertrouwen en je hebt uiter-
aard je eigen verantwoordelijkheid”.  

Het hospice in Venlo is trouwens niet het 
enige waarvoor Yvonne zich inzet. In het 
hospice in Horst doet zij bij de gasten hand- 
en voetmassages. “Dat moest ik wel kortslui-
ten met mijn werk hier in Venlo, maar als ik 
alle regels in acht zou nemen was dat geen 
probleem”.

De regels zijn inmiddels versoepeld. Yvonne 
mocht haar kapsalon weer openen. “Na elke 
knipbeurt wordt alles gedesinfecteerd en we 
gebruiken ook steevast mondkapjes. En in 
het hospice kan ik weer naar boven. Wat ben 
ik daar blij om.”  

Helma Cremers  

Het was best pittig, werken op het hoogte-
punt van de coronacrisis, geeft Ine Peeters, 
verzorgende IG bij Hospice Mariaweide toe. 
‘Het was eenzaam. Je stond er alleen voor; 
kon ook niet met anderen overleggen, be-
halve bij de overdracht dan. Gelukkig kon je 
wel altijd met Fons bellen als iets niet duide-
lijk was. Het voelde heel verantwoordelijk. 
Soms was het zwaar, maar het gaf ook veel 
voldoening. In die periode waren er ook 
minder gasten en je had dus relatief veel 
tijd om aan de gasten te besteden. Kortom: 
de coronatijd was wat mij betreft zeker niet 
alleen maar ellende.’

Verbonden
‘Juist omdat je helemaal alleen aan het werk 
was, kreeg je ook veel meer zicht op het werk 
dat anderen normaal doen. Omdat er geen 
gastvrouw of –heer aanwezig was, moest ik 
bijvoorbeeld gasten te woord staan die aan 
de voordeur stonden. Ook al zag je je collega’s 
niet, je voelde je wel sterker met hen verbon-

den dan ooit.’
‘Ik maakte ook deel uit van het crisisteam. 
Daar heb ik ook veel van geleerd. Het voelde 
heel goed om mee te kunnen denken over de 
manier waarop we het best met deze voor ie-
dereen lastige situatie konden omgaan. Het 
draait uiteindelijk natuurlijk allemaal om de 
gasten en ook om hun familie. Ik vind dat wij 
ook in deze lastige periode steeds menselijk 
met hen zijn omgegaan.’

Rustig opbouwen
Ine was blij toen de zorgvrijwilligers weer ’s 
middags en ’s avonds kwamen helpen. ‘Er zijn 
ook zorgvrijwilligers die het nog te vroeg vin-
den om weer aan de slag te gaan; heb ik uiter-
aard begrip voor. Voorlopig verzorgen we de 
gasten met zijn tweeën. De zorgvrijwilligers 
zijn er ook een paar maanden uit geweest 
en moeten er natuurlijk weer even inkomen. 
Rustig aan opbouwen, dat is heel fijn.’

John Huijs  

We hebben het goed doorstaan

‘Coronatijd heeft ook veel moois gebracht’

Yvonne van de Ven:

Ine Peeters, verzorgende IG:

Yvonne van de Ven

Verzorgende IG Ine Peeters
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Bewegen is een belangrijk menselijk 
thema. We bewegen wat af in ons leven. 
Mijn dochter is in verwachting en zoals 
alle moeders weten, beweegt het nog niet 
geboren mensje al als de beste. En dat gaat 
meteen door na de geboorte. We bewegen 
als we lachen en als we huilen, als we 
aandacht vragen en aandacht geven, als we 
strelen en als we vechten. We bewegen van 
levensfase naar levensfase. En als we dan 
oud zijn geworden, is het belangrijkste wat 
ze ons aanraden: blijf bewegen! 

En we bewegen niet alleen met ons lichaam, 
maar ook met onze geest. Als een kindje voor 
het eerst zijn lippen beweegt tot een lachje en 
vader en moeder lachen terug, dan is dat niet 
alleen een lichamelijk gebeuren. Er gebeurt 
iets wezenlijk met onze geest – die komt 
in beweging. Voelen, denken, bewust-zijn 
allemaal bewegingen van de geest. 
Je zou kunnen zeggen, bewegen, lichamelijk 
en geestelijk, is leven.

Het tegendeel van bewegen is stilstaan, 
verstijven. Die ervaring kennen we ook 
allemaal wel. Bijvoorbeeld wanneer we 
ziek worden en ons lichaam ons dwingt tot 
stil in bed liggen. Dan wil de geest ook niet 
zo best bewegen. Rustig aan doen zegt de 
dokter. We kunnen ook ziek worden aan onze 
geest, wanneer we verstarren in ons denken 
of te veel bewogen hebben en we gestrest 
en overspannen raken. We worden dan 
gedwongen stil te staan, stil te staan bij ons 
geren en gehaast. 
Want dat moeten we toch toegeven: onze 
samenleving dwingt ons wel heel erg tot te 
veel bewegen. Als we niet meebewegen met 
allerlei ontwikkelingen, horen we er niet 
meer bij. Dus rennen we en presteren we om 
er bij te horen, bij die prestatiemaatschappij. 

Herman van Veen zingt het zo treffend: 
“maak plaats, maak plaats, maak plaats, we 
hebben zo’n verschrikkelijke haast. Rennen, 
hollen, vliegen, opstaan en weer doorgaan…”. 
Zelfs in de zorg, zelfs in het hospice, waar de 
gasten bezig zijn om definitief het lichamelijk 
bewegen achter zich te laten, zelfs daar 
kunnen we er wat van.   

En toen werd het maart 2020 en werden we 
plotseling met z’n allen gedwongen om stil-
te-staan. Corona. Wat een eng, naar virus. 
Het hospice kan er in alle toonaarden over 
meepraten. Ik denk met respect en verdriet 
aan Isaac, een mens die in staat was rust te 
vinden in het bewegen. Maar ik denk ook aan 
de medewerkers en vrijwilligers die ineens 
gedwongen werden stil te staan – even niet te 
bewegen of waar gevraagd, een weg te vinden 
om vanuit stilte de nodige zorg te bieden. 

Bij de stilte die corona bracht hoort afstand, 
anderhalve meter. Stilte en afstand het 
tegendeel van warme beweging. Maar het 
wonderlijke was, dat ondanks de kilte die 
het virus meebracht, er ook heel veel warme 
beweging los kwam. We werden allemaal 
teruggeworpen op ons zelf en van daaruit 
kwam er veel solidariteit tot stand. Heeft de 
schrijver Rutger Bregman in zijn boek ‘De 
meeste mensen deugen’, gelijk als hij laat 
zien dat mensen solidair worden met elkaar 
wanneer de nood het hoogste is? Het is wel 
weer gebleken. 
Maar, nu bijna een half jaar later, valt het 
ook op hoe snel we ellende vergeten en 
daarmee  ook de inkeer en solidariteit die 
er toen was. De waarde van het stilstaan 
hebben we ervaren tegelijk met alle ellende. 
Misschien werd ineens duidelijk wat mensen 
in het hospice heel goed beseffen, dat lijden 
en dood bij het leven horen en dat ze niet 
alleen tot verstarring en stilstand lijden, maar 
juist uitnodigen om tot warme beweging te 
komen. De laatste glimlach van een mens 
is net als de eerste een teken van leven, van 
bewegen, wellicht door het uur van onze 
dood heen. Laten we in deze periode iets 
vasthouden van de positieve ervaringen 
midden in de ellende van corona en ons niet 
meteen laten meenemen door het nutteloos 
geren.

Roel Hekking, geestelijk verzorger   

Reacties zijn welkom op 
roel@hekking-essentie.nl

Beweging
Column

Een groot aantal vrienden, bedrijven, over-
heden, instellingen, verenigingen, fondsen, 
nabestaanden en particulieren ondersteunen 
Stichting Hospice Venlo  in financiële en ma-
teriële zin. Het stichtingsbestuur wil iedereen 
bedanken voor zijn of haar  fantastische sup-
port en hoopt dat velen zullen volgen. Voor 
de jaarlijkse exploitatie is veel geld nodig. 
Zonder de hulp van sponsoren, donateurs en 
subsidiegevers kan het hospice eenvoudig-
weg niet bestaan. 

Verder zijn wij erg blij met de bijdrage 
van Stichting Maatschappelijk Steunfonds 
Blerick, waarmee we de herdenkingsdiensten 
voor de nabestaanden 3x per jaar kunnen 
organiseren.

Fondsen  Stichting Maatschappelijk 
Steunfonds Blerick | Roparun 

Overheden  VWS | Gemeente Venlo

Kunstenaars  Marijke Billekens | 
Eric Toebosch | Peter Verheyden | 
Willebrord de Winter

Ook helpen? 
Wilt u Stichting Hospice Venlo helpen en  
financieel ondersteunen? Dat kan als sponsor 
en als particulier donateur. Stuur een e-mail 
naar info@hospicevenlo.nl

Het rekeningnummer van 
Stichting Hospice Venlo:
IBAN NL50 RABO 0106763466
BIC RABONL2U

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Sponsoren


