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Colofon:
Berichten uit het bestuur
Marion ons gaat verlaten als coördinator.
Marion is een van de grondleggers
ers van het Bijna thuis huis
Bronnerhof, en vanaf die tijd ook mede coördinator.
Marion heel hartelijk bedankt voor al je inzet . Wij hopen je
nog vaak te zien.
De werkzaamheden bij onze buren gaan in april beginnen. De sloop
gaat starten met het verwijderen
eren van de asbest waarna de rest gesloopt
wordt, dus ook de loskoppeling van ons pand.
Wij zullen het van zeer dichtbij in de gaten houden zodat wij er zo min
mogelijk last van hebben.
Inmiddels zijn in Bronnerhof een groot aantal verbeteringsprojecten
doorgevoerd,
orgevoerd, zoals het verwarmingssysteem, de achterzetramen en
deuren, airco op de kamers, de nieuwe bestrating en tuin aan de
voorkant. E.e.a. is mogelijk geworden door een subsidie van Provincie en
de Gemeente Sittard-Geleen.
Geleen. Op zaterdag 9 april zal, in het
h bijzijn van
geduputeerde Ger Koopmans en wethouder Pieter Meekels, de officiële
ingebruikname plaats vinden.
Groeten Martin Link

Deze nieuwsbrief is
samengesteld door de PRPR
groep met bijdragen van
bestuursleden en andere
vrijwilligers.
Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl
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Steeds fraaier, steeds bekender!
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Groene vingers? Lentekriebels?
Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik met
de planten aan de slag ga, heb ik zelden
groene vingers. Meestal zijn ze bruin-zwart en
de nagels vertonen rouwrandjes. Als
verpleegster is het de volgende dag lastig om
schoon voor de dag te komen. Excuses zijn bij
sommige cliënten nodig, zij ontdekken het
onuitwisbare vuil.
Handschoenen gebruiken is een alternatief.
Het werkt alleen niet.
Heerlijk wroeten in de aarde, voelen wanneer
de scheuten of worteltjes sterk genoeg zijn om
het oorspronkelijke plekje los te laten. Voelen
of ze sterk genoeg zijn om het ompotten te
overleven .
Hoe is dit idee ontstaan om scheuten en stekjes
op te potten?
Toen mijn drie kinderen op de Vrije School in
Heerlen zaten was er altijd geldnood. Met een
bazaar en plantenmarkt werden honderden
guldens verdiend. Wie een tuintje had, zag
vaker een scheutje of plantje groeien op een
ongewenst plekje en dat werd opgepot en
aangeleverd. We hebben in 1998 de eerste
plantenmarkt gehouden.

PLANTJESMARKT OP ZONDAG 17 APRIL 2016.

Vorig jaar heeft een goede kennis van mij zijn
tuin omgegooid, meer terras gemaakt. Ook
dan ontstaan overschotten. Veel bezoekers
van het Hospice hebben in 2015 die planten
een tweede kans gegeven.
En laten we eerlijk zijn, in een tuincentrum
betaal je meer en is het ook nog de vraag of
de plantjes overleven. Ze komen meestal uit
kwekerijen.
Zoals je op kantoor kunt zien heb ik dit jaar ook
kamerplantjes gestekt. De planten buiten
moest ik nog de tijd gunnen goed door de
winter te komen. Ik heb wel al geïnventariseerd
wat zichzelf uitgezaaid heeft en wat mijn tuin
gaat verlaten.
Kijk je ook eens in jou tuin wat onze
plantenmarkt kan opsieren?
Kunnen we mogelijk samen onze groen vingers
tonen tijdens de plantjesmarkt op 17 april 2016
.
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Vrijwilligers danken vrijwilligers
Lente….een nieuw begin.
Er hangt iets in de lucht…. Dat is typisch het
lentegevoel. Gaaf is dat!
Eerst was alles koud. Alles dor. Alles donker.
Maar met de komst van het licht wordt alles weer
warm en kleurrijk.
Lente….de natuur laat weten dat dood levend
wordt.
Lente…..belofte van nieuw leven.

Gedicht
Het is wat het is
Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
Dank

Dank

Dank

Aan alle helpende handen, luisterende oren van
vrijwilligers: bakken, gasten ontvangen, koffie en
thee verzorgen, opruimen;
vele handen maakten weer licht werk!!
Bijzonder om zo samen te werken, om er te zijn
voor de families van onze overleden gasten.
2 maart 2016 was de 10e bijeenkomst ‘Samen
Gedenken’.
Graag tot een volgende keer!
Mogen we dan weer op jullie rekenen?

zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is belachelijk
zegt de trots

Leonie, Truus en Christel.
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde
Erich Fried Vertaling: Remco Campert
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‘Er zijn’

Ziekenzalving en -zegening

29 oktober is er een congres geweest over het thema :
“Samen van betekenis zijn in de laatste levensfase”.

In de christelijke traditie zijn de ziekenzalving en
ziekenzegening veel gevraagde gebruiken om stil te
staan en steun te geven bij het ervaren van
toenemende beperking en/of kwetsbaarheid door
ziekte of ouderdom. De ziekenzalving, ook wel
bediening of heilig Oliesel genoemd, is een sacrament
dat vanuit de katholieke kerk wordt aangeboden aan
mensen die aan den lijve ervaren hoe broos en
kwetsbaar het leven kan zijn.

Anne Goossensen doet onderzoek naar aard en
kwaliteit van de inzet van vrijwilligers in de terminale
levensfase. De plek van de vrijwilligers in dat geheel
wilde ze leren kennen vanuit hun eigen ervaring,
vanuit hun ‘binnen-perspectief’.
Daarom heeft ze vrijwilligers gevraagd
ervaringsverhalen te sturen.
Uit deze verhalen kwam de betekenis van “er zijn”
duidelijk naar voren.
‘er zijn’ begint al voor de fysieke aanwezigheid
aan het bed; het begint met leeg worden, met
openstaan, met ruimte maken en verstillen.
‘er zijn’ betekent fine-tuning, afstemming op de
sfeer van de zorgvrager.
‘er zijn’ betekent waarnemen en interpreteren,
vanuit het verhaal van de zieke.
‘er zijn’ betekent bereikbaarheid zonder kant –enklaar-aanbod, betekent balans tussen handelen
en niet-handelen.
Deze kwaliteiten maken ‘er zijn’ tot een kunst, tot de
essentie van de vrijwillige bijdrage aan
betekenisgeving tot het eind.

Het toedienen is voorbehouden aan een priester. Eerst
vond dit sacrament plaats als mensen in doodsgevaar
verkeerden. De laatste jaren ligt het accent niet zozeer
op het laatste afscheid, maar is het bedoeld om troost
en bemoediging te geven op de levensweg in een
kwetsbare levensfase.
De protestante traditie kent ook de ziekenzalving. In
grote lijnen komt het ritueel overeen met de RK
ziekenzalving, alleen heeft de protestantse
ziekenzalving geen sacramentele status. Het wordt
meestal gedaan door een geestelijk verzorger die
mensen met een andere levensbeschouwing een
soortgelijk ritueel kan aanbieden. Allemaal met de
bedoeling de zieke steun te geven in zijn/haar
kwetsbare periode.

Wie meer hierover wil lezen, het is te lezen in de VPTZ
uitgave: Antenne,
Nr 130, December 2015 : Eerste Elckerlijckcongres.
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Natuurlijk eenvoudig………
Bij deze een nieuwe rubriek met informatie over tips ten
aanzien van het bewaren of hervinden van gezondheid.
Het gaat om eenvoudige remedies die mogelijk
algemeen bekend zijn en die gebruikt kunnen worden
voor een natuurlijke aanpak van kleine kwaaltjes.

Op een stukje gember kauwen na het sporten
vermindert de kans op spierstijfheid. Ook wordt
beschreven dat dit helpt tegen aften.

Venkelthee:

Thee: kook een aantal plakjes gember in water (of
gebruik gemberpoeder). Voor variatie kun je
sinaasappel, citroen of citroengras toevoegen.

Deze thee wordt gebruikt voor kleine kinderen maar
volwassenen vergeten vaak dit voor zichzelf aan te
wenden. Heb je last van een opgeblazen gevoel (door
gasvorming) dan helpt venkelthee. Je stampt de
venkelzaadjes en vermengd dit met heet water of je
kauwt op het zaad. De bestanddelen van deze zaden
(ook aanwezig in de zaden van anijs en dille)
ontspannen de spieren in het darmkanaal waardoor het
gas kan worden doorgelaten. Daarnaast krijg je er een
frissere adem van.

Citroengras:
Thee van citroengras (of sereh) is heerlijk en verfrist het
hele lichaam. In Suriname is het een bekend middel bij
griep, verkoudheid, hoest, koorts en bronchitis maar ook
bij buikpijn en hartkloppingen. Je kunt aan deze thee
nog gember toevoegen (liefst verse wortel) waardoor de
thee ook verwarmend wordt.
Op de wortel kan gezogen worden voor een frisse
adem.

Gember:
Gember(wortel) wordt al eeuwen gebruikt tegen
misselijkheid en overgeven. Het is vooral bekend als
remedie tegen zwangerschapsmisselijkheid en
misselijkheid na een operatie of chemotherapie.
Meerdere wetenschappelijke studies tonen aan dat
gember ervoor zorgt dat men minder snel misselijk wordt
in wagen, vliegtuig of op een boot en dat de
misselijkheid sneller overgaan.
Gember is een natuurlijke pijnstiller en kan (ook)
uitwendig gebruikt worden in de vorm van een kompres.
Doe een soeplepel gemberpoeder (of verse gember) in
heet water, dompel een washandje of doek in het
mengsel en leg het uitgewrongen op de pijnlijke plaats,
dek af met plastic en een handdoek en laat een uur (of
langer) liggen).

Let op! gember is bloed verdunnend. Neem dit niet
vlak na gebruik van paracetamol of een
bloedverdunner.

Kaneel:
Thee: 12 gram kaneelpoeder in 150 ml heet water bij
verkoudheid, griep, buikkrampen.
In Europa is kaneel pas echt populair sinds de 15e
eeuw. De chinezen gebruikten het al van 2700 voor
Christus. Wij gebruiken het voor de heerlijke zoete
smaak in rijstpap, appeltaart, speculaas of bij
vleesgerechten. Kaneel is ook aanwezig in
kruidenmengsels zoals kerrie en garam massala.
Kaneel is een opwekkend middel. Hetwerkt
verwarmend, versnelt de ademhaling en de hartslag,
verwijdt de bloedvaten en bevordert transpiratie.
Daardoor kan het gebruikt worden bij vermoeidheid,
bij ondersteuning van herstel van een ziekte, bij last
van koude handen en voeten of bij winterhanden
en –voeten.
Kaneel is een ideaal kruid om in te zetten tegen
allerlei maagdarmklachten zoals een gebrekkige
eetlust (wordt bevordert), slechte spijsvertering
(verbetert), winderigheid en opgeblazen gevoel
(gaat gasvorming tegen), krampen (werkt
kalmerend), diarree en obstipatie ( bevordert de
darmbeweging).
Kaneel wordt afgeraden bij koorts van onbekende
oorzaak en bij allergie voor kaneel.
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Recept: Lenterisotto

Recept Trifle (een overheerlijk toetje)

Ingrediënten:

Benodigdheden:

300 g tuinbonen (diepvries)
Bosje groene asperges
1,5 l groente- of paddenstoelbouillon
250 g courgette (in knikkergrote stukjes, liefst van
de buitenkant met schil)
1 ui (ragfijn gesnipperd)
2 eetlepels olijfolie
350 g risottorijst
50 ml witte wijn
40 g boter
50 g geraspte Parmezaamse kaas
Bereiding:
Snijd de topjes (zo’n 4 cm) van de asperges. Snijd van
de rest nog 10 centimeter in heel kleine stukjes en gooi
de resterende uiteinden weg; die zijn houtig.
Breng de bouillon aan de kook en blancheer daarin de
courgette, de aspergetopjes en –stukjes en de
tuinbonen ongeveer 2 minuten. Vis ze uit de bouillon
met een schuimspaan en bewaar. Houdt de bouillon
heet.

Plakjes cake, likeur naar keuze, vanille
pudding, frambozen of ander rood fruit,
slagroom, chocolade vlokken of cacao,
een glazen schotel.
Bereiding:
Leg eerst op de bodem van een glazen schaal
plakken cake besprenkeld met een likeur naar
keuze, dan een laagje vanillepudding, een
laag rood fruit b.v. aardbeien, frambozen of
een emmertje rood fruit van de Aldi, dan een
laag slagroom en dan weer cake . Je kunt de
lagen steeds herhalen en bovenop chocolade
vlokken of cacao.
De naam van dit nagerecht is trifle en komt uit
Engeland.
Smakelijk eten.

Fruit de ui zachtjes 4 minuten in de olie in een grote pan.
Voeg de rijst toe en roer om totalle korrels met olie
bedekt zijn. Doe de wijn erbij en laat hem rustig
verdampen. Doe er dan een soeplepel bouillon bij en
roer tot die is opgenomen. Ga op die manier soeplepel
voor soeplepel door tot de rijst beetgaar is. Dat duurt 18–
20 minuten. Doe op het eind de boter en de kaas erbij
en roer grondig 1 miniuut. Meng de groenten erdoor,
laat nog 1 minuut staan en serveer goed vochtig; nog
even een soeplepel bouillon erbij kan zelden kwaad.
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Filmtip: “The fault in our stars”.

Leestip : “Het laatste woord” van Gijsbert van Es

Hazel en Gus ontmoeten elkaar in een praatgroep

Ieder mens sterft, maar niet iedereen is in staat daarover te
praten.

voor jongeren met kanker. Ze worden verliefd, tegen
beter weten in. Hazel zal niet lang meer leven, voor
Gus lijkt het perspectief iets beter.
Bijzonder is in deze film hoe beiden het feit dat ze
kanker hebben en doodgaan als iets natuurlijks zien:
mensen gaan dood, sommigen hebben alleen de
pech dat het erg vroeg gebeurt. Daarom kun je maar
beter genieten. Ondanks deze clichéboodschap
wordt de film nergens te zoetsappig of ‘over the top’.
Integendeel, hij raakt je en laat de schoonheid van
het leven zien, ondanks alle ellende.

Hoe ervaren mensen hun laatste levensfase? Wat denken zij,
waaraan denken ze terug, wat zijn hun gedachten over
'leven na de dood'?
'Ik ben benieuwd hoe het is om dood te zijn. Voel je dat dood zijn? Ik denk het niet, maar ik wil het wel heel graag
weten,' zegt een 85-jarige vrouw met beginnende Alzheimer,
enkele dagen voordat zij door euthanasie zal overlijden.
Recensie:
Een journalist interviewde ruim honderd mensen over de
dood. Mensen in hun laatste levensdagen; sommige van hun
verwanten of vrienden; hulpverleners op dit terrein en
mensen, die met euthanasie te maken hebben. Ongeveer
honderd van die interviews verschenen in NRC Handelsblad
en gelukkig werden er vijftig van gebundeld uitgebracht, in
een boek. Want deze interviews zijn zeer de moeite waard,
ook voor niet-lezers van die krant. Wat opvalt in de meeste
interviews met mensen in hun laatste dagen is nogal eens de
blijmoedige toon, waarin ze vertellen over hun leven maar
vooral ook over hun aanstaande dood. Ze zijn er niet bang
voor; nieuwsgierigheid en/of geloof overheersen. 'Intenser
dan in het zicht van de dood kan een mens niet leven.' Deze
uitspraak van de interviewer is de meest indrukwekkende zin
in het boek. Het geeft aan hoezeer een stervende mens
anders, intenser, kan gaan denken, voelen, ervaren. Korte
hoofdstukken, duidelijke letter. Veel zwart-witfoto's. Een zinvol
boek, dat bij talrijke mensen angsten kan wegnemen.

Nieuwsbrief Bronnerhof, maart 2016 7/7

