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Colofon:
Bericht van bestuur
Het bestuur heeft geconstateerd dat de gemiddelde bezetting van de
kamers beduidend verbeterd is. Dat betekent dat onze naamsbekendheid
goed is en daar zijn we blij mee.
Na de 3 jaar opstarten zijn we de kinderjaren voorbij.
Het bestuur heeft dan ook de aandacht gevestigd op het herschrijven van
onze visie ,missie en de daaruit voortvloeiende consequenties.
We zijn aan het kijken of we de gezelligheid kunnen verbeteren waardoor
o.a de huiskamer veel meer gebruikt gaat worden.
De vergaderkamer hebben we naar boven verplaatst, zodat er geen
overlast bij gasten en vrijwilligers kan ontstaan.

Deze nieuwsbrief is
samengesteld door de PRgroep met bijdragen van
bestuursleden en andere
vrijwilligers.
Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl
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Martin Link, voorzitter.
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Truus van de Warenburg, Zorgvrijwilliger
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Wim Muermans, Kookploeg

Mieke de Groot-Roeters, Zorgvrijwilliger

(nog geen foto beschikbaar)
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Nieuws van de coördinatoren
Zoals iedereen weet is het elke maand best heel moeilijk
om de dienstlijst rond te krijgen, met name de weekenden
blijven een probleem. Het is dan ook noodzaak om er een
aantal vrijwilligers bij te krijgen zodat de lasten wat beter
verdeeld kunnen worden. We kunnen jullie meedelen dat
we bezig zijn met een aantal nieuwe mensen. Twee zijn er
al aan het meelopen en met nog 3 mensen is een
kennismakingsgesprek geweest. Ook zij gaan meelopen
om te ervaren wat het werken in Bronnerhof inhoudt.
Twee van deze potentiële vrijwilligers hebben we te
danken aan de plantjesmarkt, wat overigens een groot
succes was!
We zijn er ons terdege van bewust dat we actief op zoek
moeten blijven naar nieuwe vrijwilligers om de club te
versterken en zo wat meer speling in de dienstlijst te
krijgen.
Maar…wat wordt er goed werk verricht in Bronnerhof!!
Gasten en familieleden zijn super tevreden en vol lof. De
zorg die wordt geboden, de aandacht die er is voor de
gasten maar zeer zeker ook voor familieleden, wordt
enorm gewaardeerd!! Zo kregen we bv van een familie
een financiële bijdrage; zij hadden dit bedrag vorig jaar
gekregen van hun ouders in het kader van het
“Mantelzorg Compliment” en ze wilden dit nu doorgeven
aan ons als waardering voor alle goede zorgen. Geweldig
toch?!
Wat ook goed ontvangen wordt is de training basiszorg
die gegeven gaat worden door Tiny Silvertand van
Buurtzorg. Zo’n 30 vrijwilligers hebben zich hiervoor
ingeschreven. Het is de bedoeling dat deze training elk
kwartaal herhaald wordt zodat iedereen de kans krijgt hier
aan deel te nemen.

Gedicht

Wanneer ik morgen doodga.
Hans Andreus

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de takken klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man
alleen maar een vrouw,
dat een mens
een mens
zo liefhad
als ik jou.

Rest ons nog om te zeggen; laten we met z’n allen zo door
gaan!!
Yvonne, Marion en Fabienne
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Even voorstellen, de PR-commissie
Eind 2012 is de PR-groep spontaan ontstaan vanuit de gedachte dat er dringend gewerkt moest worden aan het
verbeteren van de zichtbaarheid en bekendheid van Bronnerhof. Ook vonden we dat de interne communicatie
naar en tussen de vrijwilligers verbeterd zou kunnen worden. Het bestuur vond het prima dat we met ons groepje
op deze terreinen aan de slag zouden gaan en daar zijn we toen direct mee aan de slag gegaan. Om de 5 tot 6
weken komen we in redelijk informele sfeer bij elkaar en genereren en bespreken ideeën, die vervolgens
individueel of met z’n tweeën verder worden uitgewerkt. Zo zijn er in de afgelopen ruim 2 jaar al een hoop zaken
gerealiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

De website werd verbeterd (structuur, teksten, foto’s) en wordt beheerd; tevens werd een alleen voor
vrijwilligers toegankelijk gedeelte gerealiseerd
Het smoelenboek werd opgetuigd, wordt actueel gehouden en geregeld gedistribueerd
De nieuwsbrief voor vrijwilligers en Vrienden van Bronnerhof wordt ca. 3 keer per jaar gemaakt
Artikelen (en advertenties) over Bronnerhof worden geschreven voor de weekbladen
Geregeld worden lezingen, discussieavonden etc. georganiseerd in- en buiten Bronnerhof voor onze eigen
vrijwilligers en/of extern geïnteresseerden
Promotie van Bronnerhof middels boekenmarkt, koffie & infostand op markt, plantjesmarkt etc.
Periodiek organiseren van een inloopuur voor mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk of een
kijkje willen nemen voor een verblijf als gast
Kwartaalbad Antenne van VPTZ wordt beschikbaar gesteld

Iedereen in de groep heeft zijn specifieke kwaliteiten en taken, maar veel gebeurd samen. Cor heeft veel verstand
van, en houdt zich bezig met alle IT-gerelateerde zaken (website, apparatuur, verspreiding interne informaties).
Marjan en Marlaine stellen op creatieve wijze de nieuwsbrief samen, staan mensen te woord tijdens het
inloopuur, en regelen de huishoudelijke zaken rondom bijeenkomsten en markten. Marjan notuleert ook onze
bijeenkomsten. Frits schrijft de teksten en is, vanwege zijn grote mond, vooral ook woordvoerder. Martin is recent
toegetreden tot de club en heeft al een aantal nieuwe ideeën aangedragen. De sfeer in het team is bijzonder. We
zijn, net als Buurtzorg, een zelf sturend team. Humor is een belangrijk bindend element, en iedereen doet
geweldig zijn best om van Bronnerhof een nog betere en aantrekkelijkere ‘place to be’ te maken voor vrijwilligers,
gasten en hun naasten.
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In de schijnwerper………….

De lichamelijke verzorging van onze gasten staat in Bronnerhof hoog in
het vaandel.
Christel Hamers draagt daar een steentje aan bij, want zij zorgt als
vrijwilligster voor mooi geknipte haren van onze gasten.
Al 16 jaar is zij werkzaam bij kapsalon Kapsones in haar woonplaats
Grevenbicht, waar ze drie dagen in de week met veel plezier haar werk
doet.
We vroegen Christel wat zij mooi vind aan het kappersvak.
“Het mooie aan het kappersvak is het contact met mensen. Ieder half
uur neemt er een nieuwe klant plaats op de kapperstoel. Al die klanten
schenken mij hun vertrouwen en dat geeft voldoening.”
In haar kapsalon krijgt Christel steeds vaker te maken met mensen die
een ziekte hebben. Deze klanten knipt zij meestal in hun thuisomgeving,
zoals mensen die een chemokuur moeten ondergaan. Omdat zij hun
eigen haar verliezen en daarna aangewezen zijn op nieuw haar, dat een
andere structuur heeft, zoekt Christel in samenspraak met hen naar een
nieuw kapsel. Deze intense ervaringen zorgden ervoor dat de stap om
vrijwilligster te worden in Bronnerhof voelde als een natuurlijke weg.
Ze gaf toe dat ze in het begin best wel nerveus was, maar de prettige
samenwerking met de gasten zorgde ervoor dat ze haar werk met
plezier kan doen. Het zal jullie dus niet vreemd in de oren klinken dat ze
het werken in het hospice aangenaam vindt en als zinvol ervaart en dat
ze telkens met veel plezier op de fiets of in de auto stapt om naar Born
te rijden.
“Van geknipt haar word je niet beter” zegt Christel,” maar het geeft wel
een fijn gevoel”.
Die uitspraak kunnen wij volledig onderschrijven, vandaar dat we haar in
deze editie graag in de schijnwerper hebben gezet.
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Samen Gedenken
Op 11 maart was alweer onze 7de “Samen Gedenken dienst”
Voor dat het zover is gaan we om de tafel zitten en bedenken een thema dat past bij onze mensen en de tijd van
het jaar. Voor deze keer was dat: Staande als een boom, in weer en wind.
Het is een groeiproces: er worden teksten verzameld, muziek uitgezocht en beluisterd, gedichten die
samenvallen met het thema worden beoordeeld.
De uitnodigingen voor de families van de gasten en vrijwilligers zijn al bijtijds verstuurd. De boekjes zijn
gevouwen, stoelen en kopjes staan klaar.
Op de altaartafel in de kapel staan de naamstenen met kaarsen erbij.
Voor bloemen gaan we “bedelen” bij bloemenshop Iris en voor aankleding van de kapel putten we verder uit
onze eigen spullen. De tuin levert een mooie magnoliatak.
Wij zijn er klaar voor!
De gastvrouw verwelkomt de vijfenveertig gasten en wijst hen de weg naar boven.
Cor zit achter de knoppen en iedereen zoekt een plaatsje.
Dan wordt het stil!
Iedereen heeft zo zijn eigen gedachten. Het is belangrijk dat het even stil wordt om de overgang te maken naar
deze intieme bijeenkomst.
Luisteren naar tekst en muziek en naar stilte!
Namen mogen klinken en kaarsen worden aangestoken.
Spontaan leest een dochter iets voor haar overleden moeder.
Wanneer we dan voelen dat onze inspanning gewaardeerd wordt en zien dat het de mensen raakt, dan is ons
doel bereikt.
“Wij van Bronnerhof hebben zorg om jullie die jullie dierbaren nu moeten missen”
“ We zijn hen niet vergeten, we noemen nog een keer hun namen”
“ Vertel nog een keer je verhaal, we willen luisteren”
Dan is het geweldig om te ervaren dat er telkens weer vrijwilligers zijn die hun vrije avond opofferen om met
ons mee te doen.
Om er een troostrijke bijeenkomst van te maken. Het delen van verhalen en de ontmoeting tijdens het
koffiedrinken zijn een belangrijk onderdeel daarvan.
Elke bijeenkomst is anders, maar we merken wel dat het zeer op prijs wordt gesteld dat wat we doen niet voor
niets is geweest.

Christel

en

Netty
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Foto’s samen gedenken 11 maart 2015

Onderstaand gedicht was(begin) tekst van de
laatste bijeenkomst.

De storm die jou,
boom van een mens,
ontwortelde,
is gaan liggen.
Laf is hij weggeslopen
uit het levensbos.
Het leven herneemt,
aarzelend, onzeker,
zijn ritme.
Verschrikt laten achtergebleven vogels
zich weer horen.
Wie onwetend, argeloos
voorbijkomt,
zal niet zien:
dat gat dat is achtergebleven,
hoe kaler het geworden is,
hoe naakt en onbeschermd
we ons voelen.
De storm is gaan liggen,
maar de takken hangen zwaar
en kijken naar beneden
of ze ergens nog iets
kunnen bespeuren
van die ene
die zo centraal daar
als vanzelfsprekend stondineens niet meer.

Uit: Alsof je er nog bent. Marinus van de Berg
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Recente activiteiten

Themabijeenkomst
In het verleden heeft de PR-commissie al diverse
themabijeenkomsten voor vrijwilligers en, indien van
toepassing, Vrienden georganiseerd. Inmiddels heeft de
commissie besloten om er een vast repeterend gebeuren van te
maken en elke twee maanden zo'n bijeenkomst te organiseren.
Op 27 maart vond een zeer geslaagde bijeenkomst plaats met
als thema "meedenken over het hospice". Dertig vrijwilligers
waren aanwezig en keken eerst naar een heel mooi 15 minuten
durend filmpje over een hospice in Den Haag. Het vaak
aangrijpende filmpje gaf een heel mooie inkijk in het hele reilen
en zeilen aldaar. Daarna gingen onze vrijwilligers met elkaar in
discussie over wat hun had aangesproken in het filmpje en over
mogelijke leereffecten voor onze eigen organisatie. Het leverde
zeer geanimeerde discussies op en suggesties & bevindingen
werden op kleine gekleurde briefjes vastgelegd (zie foto).
Algemene conclusie was dat we in Bronnerhof veel zaken goed
voor elkaar hebben, maar dat er zeker ook nog verbeteringen
mogelijk zijn. Al met al een prima bijeenkomst. Alle bevindingen
werden door de 'PR-commissie' in een document samengevat
en aan het bestuur en alle deelnemers toegestuurd.
Noteer ook alvast de volgende bijeenkomsten in jullie agenda
27 mei, 29 juli, 30 september en 25 november.

Plantjesmarkt
Op 12 april was Bronnerhof weer present tijdens de jaarlijkse
rommelmarkt van onze overburen, het jongerenpastoraat CAP.
We hadden een info- & koffie/cake-stand op onze eigen
parkeerplaats en in onze tuin waren diverse soorten plantjes te
krijgen tegen een vrijwillige bijdrage. Enkele vrijwilligers hadden
veel potjes met plantjes bezorgd en van de juiste naam
voorzien, en deze plantjes vonden gretig aftrek bij het publiek.
We 'scoorden' op deze dag bijna 240 Euro voor ons hospice,
maar misschien nog belangrijker, we hielden er ook een aantal
veelbelovende contacten met potentiële vrijwilligers aan over.
Op de foto de dames die het meeste werk in dit kader hebben
verzet: vlnr. Marlaine, Tiny (van Buurtzorg) en Marjan, maar
daarnaast hebben nog diverse vrijwilligers hun steentje aan
deze promotieactie bijgedragen. Allen hartelijk bedankt!
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Boekentip

“Kom hier dat ik u kus”
Geschreven door: Griet Op De Beeck
Kom hier dat ik u kus is een roman over Mona,
als kind, als vierentwintigjarige, en als
vijfendertigjarige.
Een verhaal over waarom we worden wie we
zijn, geschreven met humor, scherpte en veel
schaamteloze eerlijkheid. Over ouders en
kinderen.
Over kapotte mensen en hoe zij ongewild
anderen ook kapotmaken. Over waar
verantwoordelijkheid eindigt en schuld begint.
Over geheimen en eenzaamheid. Over ziekte en
zwijgen. Over de gevaren van sterk zijn. Over
vergeten en niet kunnen vergeten. Over jezelf
durven redden. En natuurlijk ook nog over de
liefde.
Omdat dat alles is wat we hebben, of toch niet?

Filmtip

“Nena” (Nederlandse film)
Het is de zomer van 1989.
De Muur wankelt, zure regen valt en op de walkman luistert iedereen
naar Milli Vanilli. Intussen zit de 16-jarige Nena (Abbey Hoes) vol in
haar puberteit: ze scheurt rond op een snorfiets, ontdekt het uitgaan
en wordt verliefd op de hunk van het dorp. Maar echt genieten van
haar jonge jaren kan ze niet. Want thuis ligt Martin (Uwe
Ochsenknecht), Nena’s vader die MS heeft, volledig verlamd en niet
meer wil leven.
Met haar speelfilmdebuut Nena schetst regisseuse Saskia Diesing een
rauw, aandoenlijk en semi autobiografisch dubbelportret van een
puber.
Aan de ene kant zien we een vrijgevochten Nena die haar levenslust
en opspelende hormonen de vrije loop laat. Aan de andere kant is daar
de verdrietige dochter die maar moeilijk met de doodswens van haar
vader kan omgaan.
Eerst snauwt ze hem af, dan weer spelen ze een potje schaak en
bespreken de beste manier waarop Martin uit het leven kan stappen.
„Dan toch maar pillen doen?”
Het zijn Abbey Hoes en Uwe Ochsenknecht die deze schurende
vader-dochterrelatie prachtig neerzetten. Hun natuurlijke chemie
maakt van Nena een even pijnlijk als komisch drama over een meisje
dat onder bijzondere omstandigheden snel volwassen wordt.
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Recept

pastinaak-preisoep voor 4 personen
1 ui
1 tot 2 teentjes knoflook
1 pastinaak
1 prei
1 liter bouillon
Laurierblad en/of foelieblad
1 bekertje crême-fraiche
Scheut melk
Bieslook of peterselie om mee te garneren
Ui snipperen en knoflook fijn snijden of persen
Ui zachtjes aan fruiten, niet bruin laten worden, dan
knoflook mee laten fruiten.
Bouillon, laurierblad en foelieblad toevoegen.
Hierin schoon gemaakte en in stukjes gesneden
pastinaak gaar laten koken.
Voordat de pastinaak gepureerd wordt laurierblad en
foelieblad verwijderen.
In gepureerde pastinaak prei zachtjes niet te gaar laten
koken.
Crême-fraiche los kloppen met een scheut melk en pas
toevoegen nadat de soep van de kook af is.
In bord of kop garneren met fijn geknipte bieslook of
peterselie.
Als je geen verse kruiden hebt, krijg je geen proces
verbaal als je hiervoor in de plaats gedroogde kruiden
uit een potje neemt.
Smullen maar!
P.S. Omdat ik zelf deze soep maak afhankelijk van de
hoeveelheid pastinaak en prei die ik net in huis heb, is
dit een “ongeveer” recept. Aanpassen aan de eigen
smaak is uiteraard niet verboden.
Leonie Grooten
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