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A plan with a heart!
Een hospice is in ons land inmiddels een geaccepteerd en gewaardeerd begrip.
Maar in veel Afrikaanse landen, waar dagelijks veel mensen sterven ten gevolge van
ziektes als aids, bestaan nauwelijks mogelijkheden om mensen in een terminale fase
waardig te begeleiden naar het einde van hun leven.
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Filmpje vrijwillige terminale thuiszorg

Iedereen gelooft in onze ideeën over een hospice in het
district Chipata: de reusachtige Father Spoon in Lumezi
roept enthousiast: “It´s a plan with a heart!”

Hoe breng je de terminale zorg waarmee Mantelmeeuw-vrijwilligers mensen thuis kunnen
helpen op een eigentijdse manier onder de aandacht? Met alle liefdevolle steun en
aandacht voor een stervende en zijn of haar mantelzorger die daarbij hoort?

Grote verschillen

Een kort, aansprekend filmpje is een van de manieren waarop méér mensen bereikt

We gaan met eigen ogen zien hoe terminale patiënten in Zambia hun laatste fase moeten

kunnen worden. Zeker als zo’n filmpje gedeeld wordt via websites en social media, en bij

doorbrengen, maar eerst wonen we een lokale kerkdienst bij in de St. Anne’s Church.

presentaties getoond kan worden.

Alle kerkgangers zijn op hun paasbest gekleed en het golfplaten dak van de kerk swingt
mee met hun uitgelaten dansen en zingen. De offers worden naar binnen gedragen:

Vrijwilligers van De Mantelmeeuw zijn bezig met de productie van zo’n filmpje, samen met

zakken maïsmeel en vruchten, maar ook wc-papier en kippen die met de poten aan elkaar

een professioneel camerateam. Op verschillende locaties worden zorgvragers en

zijn gebonden. Ik ben geschokt en denk terug aan mijn bezoek aan de dierenarts vorige

vrijwilligers gevolgd wanneer ze helpen bij iemand thuis, om zo te laten zien hoe

week met mijn zieke ‘huiskip’ Marie-Antoinette.

De Mantelmeeuw ook in de thuiszorg écht van betekenis kan zijn.

Op dat moment fluistert Anjo in mijn oor: “Pas op of ik vertel die arme vrouw dat jij vorige

Het filmpje is naar verwachting rond de zomer klaar om digitaal de wijde wereld in te

week een bedrag ter grootte van haar jaarinkomen hebt uitgegeven aan het laten

gaan. De productiekosten van het filmpje over terminale thuiszorg worden volledig

inslapen van je geliefde kip.”

gedekt door bijdragen van sponsors.

Hij lacht erbij, maar ik besef ineens ten volle hoe immens groot de verschillen zijn tussen
mijn leven en dat van deze goedlachse kerkgangers. Het raakt me in mijn hart en ik merk
dat ik wat verward raak over het doel van ons bezoek: dringen we deze mensen
ongevraagd iets op uit onze wereld?
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Elke eerste zaterdag van de maand
tussen 10.00-12.00 uur staat de deur

Aan het aanrecht zoek ik de koffiespullen

Stichting De Mantelmeeuw

van de Meeuwenlaan 14 open voor

bij elkaar. Hetzelfde aanrecht als waar ik –
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Voor zorgaanvragen kunt u bellen met
06-21244402 of 06-21245931
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op zette toen ik met drie dingen tegelijk
bezig was. Mijn collega, een voormalige
verpleegster van de oude stempel, griste
de plastic fles onder m’n neus vandaan en
siste: “NIET op het aanrecht!” Ik schrok me
wild, maar moest wel lachen om m’n eigen
onfrisse daad.
Ook moet ik denken aan een andere ontmoeting. Ik ging een koffierondje doen en
toen onze gast, die kaal was,
vanuit bed begon te praten met lage stem,
schoot ik acuut in de twijfel. Gedachten
flitsten heen en weer: ik had gelezen dat er
een vrouw lag, maar dit is een man... heb
ik me nou zo vergist... wat zei ik net nou:
meneer? of mevrouw? Aan het bed zat een
man, dat was me wel duidelijk. Ik voelde
me razendsnel heel klein worden, maar

Voor meer informatie:
www.demantelmeeuw.nl
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gelukkig werd ik door deze meneer gered,

het is dit werk met aandacht te doen.

informatie over de zorgmogelijkheden,
zoals inzet bij u thuis of in het hospice
en over het werk van onze vrijwilligers.
Aanmelden is niet nodig.
Rabo fietstocht
Zaterdag 10 juni 2017 kunt u weer
fietsen door het Groene Hart en De
Mantelmeeuw sponsoren.
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Jaarlijkse collecte voor
De Mantelmeeuw
Zaterdag 7 oktober
Mantelmeeuw-korenfestival

