Nieuwsbrief Bronnerhof
Bronnerhof
Bronstraat 9
6121 LG Born
Telefoon: 046-4861604
www.bronnerhof.nl
info@bronnerhof.nl

Van het bestuur
Wij horen vaak de vraag, wat gebeurt er eigenlijk met de giften en
donaties. Ik denk, dat het goed is, uit te leggen, hoe onze financiering in
elkaar zit, zonder in deze nieuwsbrief over bedragen te spreken.
Er zij 3 bronnen van inkomsten:
1. Per nieuwe opname krijgen wij een vast bedrag, voor de
exploitatie van het gebouw en het “facilitair bedrijf”.
2. Elke gast betaalt een vast bedrag per dag voor de hotelfunctie.
Dat bedrag kunnen zij als ze aanvullend verzekerd zijn, bij hun
ziektekostenverzekeraar, terugvorderen.
3. Giften, donaties, subsidies. Deze bedragen worden gebruikt
voor zaken die gerelateerd zijn aan vrijwilligers en de gasten.
Denk b.v. aan de kerst bijeenkomst, het opknappen van de tuin,
de opening van de tuin en het opknappen van de kapel,
vervanging c.q. aanschaf van meubilair, achterstallig onderhoud
e.d. Tevens dienen we rekening te houden met toekomstige
investeringen, zoals een nieuwe lift, vervanging van de
dakpannen, energiebeperkende maatregelingen zoals
zonnepanelen of andere warmtebronnen om de energiekosten
omlaag te krijgen.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is samengesteld
door de PR-groep met bijdragen
van bestuursleden en andere
vrijwilligers.
Reacties sturen naar
pr@bronnerhof.nl
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Daarnaast wordt wat gerelateerd is aan de medische en
verpleegkundige zorg, buiten Bronnerhof om, apart gedeclareerd door
de huisartsen en verpleegkundigen(buurtzorg), zoals dat in de 1 e lijn
(thuissituatie) gebruikelijk is. Het “facilitair bedrijf”, dat is onze stichting,
moet er echter wel voor zorgdragen, dat de medici en de
verpleegkundigen hun werk goed kunnen doen, dus die kosten zijn voor
Bronnerhof.
Martin Link
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Terugblik vanaf 2019
12 – 7 Zeer gewaardeerd bezoek aan Bronnerhof
van tiental studenten + 2 docenten van
opleiding verzorgdende IG Leeuwenborgh
Maastricht

Wat gebeurde er allemaal vanaf medio april dit jaar:
25 – 4 Thema-avond voor vrijwilligers Bronnerhof
over euthanasie o.l.v. Martin Link
24 - 5 Feestelijke, door het bestuur prima
verzorgde, ingebruikname van onze
vernieuwde tuin; druk bezocht door de
vrijwilligers en hun partners (zie fotocollage
in deze nieuwsbrief)
3–6

Geslaagd bezoek van ca. 30 universitaire
studenten die in Maastricht de studie
‘European Public Health’ volgen. Zal zeker
een vervolg krijgen.

12 – 6 Druk bezochte ‘Samen Gedenken’
bijeenkomst in onze ‘kapel’
22 – 6 Op uitnodiging hebben diverse vrijwilligers
de Open Dag van onze buren van Pergamijn
bezocht. Onze vrijwilligers hebben een
geldelijke bijdrage geleverd voor de aanschaf
van een tuinhuisje aldaar.
27 – 6 Goed bezochte filmavond ‘The Farewell
Party’
4–7

Chantal en Lenny hebben in hospice de
Mantelhof het geregeld overleg bijgewoond
met andere ‘Bijna-Thuis-Huizen’ in Limburg
bijgewoond en weer nieuwe ideeen
opgedaan. Het volgende overleg in oktober is
in Bronnerhof

De nieuwe Facebookpagina van Bronnerhof wordt
door de PR-groep geregeld voorzien van nieuwe
foto’s, nieuwtjes en artikeltjes over palliatieve zorg
en de pagina wordt inmiddels door meer dan
honderd mensen gevolgd.
In voorbereiding is een professionele
documentairefilm over Bronnerhof. Een op dit
terrein ervaren man uit Born heeft zijn diensten
hiertoe gratis aangeboden en is, samen met Chantal
en enkele mensen van de PR-groep, met de
voorbereidingen bezig.
In het afgelopen kwartaal werden weer een aantal
kleinere verbeteringen doorgevoerd, en ontvingen
we weer diverse kleinere & grotere giften en
dankbetuigingen van nabestaanden van in
Bronnerhof overleden mensen. Gelukkig hebben we
ook de afgelopen maanden verschillende
aanmeldingen gehad van nieuwe vrijwilligers en
lopen er momenteel ook weer enkele op proef mee.

Vooruitblik
8–9

Informatie- en koffiestand tijdens de markt
van de overburen van het CAP

28 - 9 Burendag; over de invulling wordt nog
overleg gepleegd.
Sept: start VPTZ-cursus voor een aantal vrijwilligers.
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Impressie opening tuin en kapschuur
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24 mei: dag van aandacht voor het
sterven

Herinnering aan film ‘the Farewell Party’

24 mei was de dag van aandacht voot het sterven.
Van het Landelijk Expertise Centrum Sterven
ontvingen wij bij die gelegenheid een prachtig
boeket bloemen, dat lang een mooi ploekje in onze
hal heeft ingenomen.
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Boek: Voorbij, voorbij – Clary
Polak

Gedicht

Samenvatting
De debuutroman van gerenommeerd journalist en
presentator Clairy Polak Een bijzondere roman over
afscheid nemen, vol compassie geschreven, die de
lezer diep zal raken Steeds meer mensen komen
eens in hun leven in aanraking met dementie of
alzheimer, vaak met verwoestende gevolgen De
ontmoeting tussen Leo en Judith leidt tot een bijna
symbiotische liefde - onverwacht, gezien hun totaal
verschillende achtergrond. Vijfentwintig jaar lang
kwam daar niets of niemand tussen. Tot de
alzheimer zijn verwoestende werk kwam doen.
Zowel Leo als Judith valt ten prooi aan grote
verwarring. Leo's verleden dreigt radicaal te worden
uitgegumd, terwijl Judith probeert hun gezamenlijke
leven aan de vergetelheid te ontrukken en haar
eigen toekomst opnieuw vorm te geven. Met de
moed der wanhoop en een flinke dosis zelfspot
probeert ze het hoofd boven water te houden. Aan
de hand van Leo's verhalen over zijn jeugd en haar
eigen herinneringen probeert ze de steeds vager
wordende foto van Leo's leven weer wat diepte te
geven en daarmee een basis te leggen om door te
gaan.
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Recept – Vitello tonnato
Vitello Tonnato een Italiaans voorgerecht
gemaakt met kalfsvlees : voor 4 personen
700 gram kalfsvlees,7,5 dl. Bouillon van
blokjes, 2dl. droge witte wijn. Bouillon en
wijn koken dan het vlees in de pan doen
en op een matig vuurtje 1 uur laten
pruttelen. Dan het vlees in de bouillon
laten afkoelen en dan in 3mm dikke
plakjes snijden en op een bord leggen.
Voor de dressing heb je nodig:1 blikje
tonijn ca. 200 gram, 3 sardientjes even
afspoelen, 2 eetlepels kappertjes, een
sjalotje fijn snijden en 3 à 4 lepels
mayonaise, dit alles met de staafmixer
fijn maken, als het te dik is eventueel wat
olijfolie erbij doen en peper en zout naar
behoefte. Dan de dressing over het vlees
gieten en versieren met het sjalotje en
een paar kappertjes, smakelijk eten.
Groetjes Jessy.
Ingrediënten
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